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మనోరంజన్ యూ (జననం 1828) 1952 లో పట్నా విశ్వవిద్యాలయం 

నుంచి మాస్టర్స్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు. యునై టెడ్ స్టేట్స్ అండ్ 

ఇండియా, 1980-1985: ఎ స్టడీ అఫ్ ది అఫీషియల్ ఆండ్ నాన్ అఫీషి 
యల్ వ్యూస్ ఇన్ ది యునై "బెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సొలిటికల్ డెవలప్ 

మెంట్ న ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ 1980-1880.” అన్న విషయం పె 

రచించిన పరిశోధక వ్యాసానికి, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్ నేష 

నల్ స్టడీస్, వారికీ డాక్ట రేట్ పట్టా ప్రదానం చేసింది. (పస్తుతం 

బెనారెస్ హిందూ విశ్వ విద్యాలయంలో పొలిటికల్ సెన్స్ విభాగంలో 

రీడర్గా పని చేస్తున్నారు. “కాథరిన్ మేయో ఆండ్ ఇండియా” అన్న 
గ్రంథాన్ని రచించారు. ఈ (గంథం, 1971 లో _ఎవచురిత మైంది. 
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తొలి పలంకం 

దేశ స్వాతంత్ర్య సమరంలో కేంద్ర శాసన సభ పాత్ర గురించిన ఈ (గంథాన్ని 
పరిచయం చేయడం నాకెంతో సంతోషంగా వుంది. పండిత (వకర్షతో కూడిన ఈ 
గ్రంథ రచన చదువరులకు ఆసక్తికరంగా సాగింది. స్వాతం[త్య సమరంలోని 
(పధానమైన పోరాటాలు శాసన సభ వెలుపల, ప్రజా ఉద్యమాల రూపంలో 
జరిగినవే అయినా మన నాయకుల్లో చాలా మంది, (బ్రిటిష్ వారితో, వారి పద్దతిలో 
విజయవంతంగా పోరాడి, సమర్థులెన ఆరి తేరిన పార్ల మెంటరీ వ్యవహర్త్షలని 

పించుకున్నారు. శాసన సభలో వీరు తమ కట్టుదిట్టమైన వాద (పతివాదాలతో 
సా(మాజ్య వాదుల దమన నీతినీ ప్రజలను పీడించడాన్నీ దేశ-ప్రపంచ [పజల 
దృష్టికి తెచ్చారు. 1909, 1919 వ సంవత్సరపు చట్టాల వల్ల విద్యావంతులెన 

మధ్య తరగతి [పజలకు లభించిన పరిమిత మైన అవకాశాలను పూర్తిగా వినియో 

గించుకుని వీరు, వలస విధానపు చెడుగులను బట్ట బయలుచేసి స్వపరిపాలన, 

దేశ ఐకమత్యమూ అవసరమని చాటి చెప్పారు. శాసన సభాధ్యక్ష పదవీ 
బాధ్యతల నిర్వహణలో కొత్త సంప్రదాయాలను నెలకొల్పి విఠల్భాయిపటేల్, 

ఈ ఉన్నత పదవికి మరికొంత శోభ తెచ్చి పెట్టారు. పరిమితమైన అప్పటి 
పరిధిలో ఎన్నికై ప్రతినిధుల హక్కులనూ అధికారాలనూ ఎంతో నై పుణ్యంతో 
పరి రక్షించారు. మోతీలాల్ న్మెహు నాయకత్వంలో స్వరాజ్య పార్టీ, దేశ 
సంక్షేమం కోసం ఏమా త్రం తలజఒగ్గకుండా కృషి చేసింది. వాక్ స్వాతం త్యాన్నీ 
పతికల 'స్వేచ్చనూ పరిమితం చేస్తూ కఠినమైన చట్టాలు అమల్లో వున్నందున 

శాసన సభ వెలుపల స్పష్టంగా గట్టిగా వ్యక్తం చేయలేని అభిప్రాయాలను శాసన 
సభలో సమర్థంగా వెల్ల డిచేసే అవకాశం ఉండేది. 

స్వాతంత్ర్య సమరం సందర్భంగా శాసన సభలో జరిగిన చర్చల ప్రధాన 
ఘట్టాలను ఈ (గ్రంథం తేట తెల్లంగా తెలుపుతుంది. ఆతి స్వల్ప వ్యవధిలో 



vi తొలిపలుకు 

ఈ (గంథాన్ని తయారు చేసిన డాక్టర్ మనోరంజన్ యూనూ ఆయన నహచరు 
లనూ నేను అభినందిస్తున్నాను. ఈ పు_స్సక రచనకూ (ప్రచురణకూ కారకులై న 
చార్మితక పరిశోధన విషయాల భారతీయ సమితిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. 
పార్లమెంటరీ వ్యపసహారాల మంత్రి శ) రాజ్ బహాదుర్, దేశ న్యవహారాలమం (త్రి 

(శ్రీ కె. సి. పంత్ (ప్రోత్సాహంతో, భారత స్వాతంత్ర్య రజతోత్సవాల సంద 
ర్భంగా ప్రచురితమైన ఈ (గ్రంథం, మన గొప్ప పార్లమెంటరీ వ్యవహర్తలకు 
ఆంజలి, వీరిలో చాలామంది ఇప్పుడు లేరు. చదువరులు దీన్ని ఆదరించ 

గలరు. 

యస్. నూరుల్ హసన్ 



ఉపోదాతనంం 
9) 

భారత స్వాతంత్యసమరం సందర్భంగా కేంద్ర శాసనసభ వహించిన 

పాత్రలోని కొన్ని ఆంశాల పరిశీలన _ ఈ(గంధం. ముఖ్యంగా 1919.47 

సంవత్సరాలమధ్య జరిగిన సంఘటనల సమీక్ష ఇది. (పధాన విషయానికి 

ఉపోద్దాతంగా తోడ్పడేందుకుగాను సమితిచట్టాలు ఏవిధంగా రూపొందినదీ, 

1919 వరకూ దేశప్రజల కోరికలు ఏవిధంగా ఉన్నదీ మొదటి అధ్యాయంలో 

స్థూలంగా పేర్కొన్నాను, ఓటుచే సేహక్కు_ అప్పట్లో పరిమితంగానే ఉన్నా, 

రెండవ సభకన్నా దిగువసభకే ఎక్కువ ప్రజాప్రాతినిధ్యముండేది. కనుక 
దిగువసభ కార్య(కమాలకే ఎక్కువ (పాముఖ్యమిచ్చాను. 

పరిచయ వాక్యాలు (వాసిన కేంద్ర విద్యామం(తి ప్రొఫెసర్ యస్. నూరుల్ 

హసన్కూ, ఈ (గంథ రచనకు వీలు కల్పిస్తూ నాకు డెప్యుటేషన్ సెలవు 
ఇచ్చిన బెనారస్ హిందూ విశ్వ విద్యాలయం ఉపాధ్యతులైన డాక్టర్ కె. యల్. 

(శ్రీమాలికీ నా కృత జ్ఞత తెల్పుకుంటున్నాను. (వాత ప్రతులను చదివినందుకు 

జవహర్లాల్ విశ్వ విద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ యస్. గోపాల్కూ 
ప్రొఫెసర్ బిపిన్చందదకు కూడా నా కృతజ్ఞత తెల్పుకుంటున్నాను. ఈ 

(గ్రంథ రచన చేయవలసిందని నన్ను _పోత్సహించిన, చార్నితక పరిశోధనా 

విషయాల భారతీయ సమితి అధ్యక్షులైన (పొఫెసర్ రామ్శరణ్ శర్మకూ 

ఈ పుస్తక ప్రచురణకు ఏర్పాటు చేసినందుకు భారత ప్రభుత్వానికి విద్యా 
విషయాల్లో సలహాదారుగా పనిచేస్తున్న (శ్రీమతి యస్. దొరై స్వామికీ ధన్యవాదా 
లర్పించుకుంటున్నాను. గింథరచనకు కావలసిన విషయ సేకరణలో 

ఆతి స్వల్ప వ్యవధిలో ఎంతగానో తోడ్పడిన డాక్టర్ క. ఆర్. పిశ్ళెకూ 

(శ్రీ రాజ్కుమార్కూ బుణపడి వున్నాను. గింథరచనకు అవసరమైన 
సౌకర్యాలు కల్పించిన సపూ హవుస్ లైబ్రరీ, సెంట్రల్ సెక 9 పేరియట్ 
లైబ్రరీ, నెహు9 మెమోరియల్ మ్యూజియం ఆండ్ లైబ్రరీ, నేషనల్ 



viii ఉపోదాతము 
తు 

ఆర్ కైల్స్ ఆఫ్ ఇండియా అధికొర్ల కు నా కృతజ్ఞత, పూ9ఫులు దిద్ది 

పెట్టినందుకు చారితక పరిశోధనా విషయాల భారతీయ సమితిలో రిసెర్చి 
ఆఫీసరుగా పనిచేస్తున్న కుమారి సి, యస్, లక్షీకీ, స్వల్ప వ్యవధిలో 

పు స్తకొన్ని ప్రచురించిన చారిత9క పరిశోధనా విషయాల భారతీయ సమితి 

అధికౌర్లూ ఉద్యోగులకూ నేషనల్ బుక్ టఏస్ట్ అధికొర్లూ ఉద్యోగులకూ నా 

ధన్యవాదాలు. వైపు చేయడంలో సహాయపడిన శ్రీ బి. ఆర్. ఆజ్మానీ 
్రీ బిస్ట్ లకు నాకృతజ్ఞత. 

కెంద్ర శాసనసభ కల్పించిన అవకొళశాలను_అవి ఎంతో పరిమిత మైనవే 
అయినప్పటికీ_ వినియోగించుకుని భారత జాతీయతకోసం పాటుపడిన వారందరికీ 
ఈ గంథం నా అంజలి, 

మనోరంజన్ రూ 
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శాసన సభలో స్వరాజ్య వాదులు (1924_1926) 

(ప్రతిఘటన జ్యోతి (పకాశిస్తూనే వుంది (1927 _ 1929) 

స్వరాజ్య వాదులు లేని శాసనసభ (1880 _ 1934) 

1936 వ సంవత్సరపు భారత పభుత్వ చట్టం ప్రతిఘటన : 
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మొదటి అధ్యాయం 

సెమితులకు సంబంధించిన చట్టాల అవతరణ 

(పజల కోరిక : 1858-1919 

1867 వ సంవత్సరపు తిరుగుబాటు, ఆతిర్వాతి పరిణామాలు 

1857 వ సంవత్సెరపు తిరుగునాటుతో (బిటిషు (పజలకు ఒక సంగతి స్పష్టంగా. తెలిసి 

పోయింది. భారతదేశాన్ని ఈన్స్ ఇండియా కంపెనీకి చెంచిసి ఏజెస్సిద్వారా పాలించడం 

ఇకమీద సాధ్యంకాదని వారికి అవగాహన అయిండి. తిరుగుబాటును ఇంకా పూర్తిగా 

అణీచివేయక ముందే కంపెసీ చేళులనుంచి అధి కారాన్ని (పభుత్వం హస్తగతం 

చేసుకునేందుకు పార్ల మెంటులో ఒక్ బిల్లును (ప్రవేశపెట్టారు. అనేక సూప్పల తర్వాతి 

భారతబిల్లుకు 1858 వ సంవత్సరం ఆగస్టు రెండవ తేదీ రాజామోదం లభించింది. దాన్ 
ఫలితంగా భారతదేశం (బిటిష్ పభుత్వ పాలనలోకి వచ్చింది. 

కొత్త ఏర్పాటు కింద (బ్రిటిష్ (పభుత్వం భారతదేశాన్ని ఒర మం(ర్ చ్వారా పరి 

పాలించడం (ప్రారంభమైంది. భారత దేశానికి - సంబంధించిన బిం(కికి సహాయంగా 

ఒక సమితి ఏర్పాటైంది. భారతసమితి అని ప్యృవహరించిస ఈ సమి౭లో పదిహేనుగురు 

సభ్యులుండేవారు. వీరిలో ఎనమండుగురిని _పభుత్వమూ ఏడుగురిని కోర్చ్ఆఫ్ 2 రెక్టర్స్ 
ఆదిలో నామినేట్ చేశారు. ఈసమితి కేవలం సలహాలిచ్చేండుకే. వీటోచేనే అధికారంకూడ 

కొంతమేరకే వుండేది. భావతదేశ విషయాలమం[(తి మం్మతిముండలిలో సభ్యులు కావ 
డంచేత (బిటిష్ పార్లమెంటుకు జవాబుదారీ వహించవలసి వుండేది. ఆదిశప్ప, భఛారల 

దేశాన్ని పాలించడానికి సంబంధించినంతవవకు ఆయన నిరంకుశుడుగా ఆయారయారు. 

భారతదేశంలో గవర్నర్ జనరల్ అత్యున్నత అధికారిగా వుండేవాడు. 

1858, నవంబరు ఒకటవ తేదీన రాణి ప్రకటన విడుదలయిన తర్వాత ఆయన్ను 

వైన్రాయ్ అని వ్యవహరించేవారు. ఆ దరిమిలా ట్రిటిష్ప్రభుడ్వం (పధానమం(తి సలహా 

మీద వైస్రాయ్ని నియమించేది. వైస్రాయ్ అన్ని విషయాలనూ ధారతదేశొనికి సంబం 

ధించిన మం్మతికి నివేదించ వలనివుంది. 

£ 



2 స్యాతం(త్ర సమరంలో కేంద్ర శానన సభ పాత 

తన విధులను నిర్వర్శించడింలో గవర్నర్ జనరల్కు సహాయంగా వుండేందుకు 
నలుగురు సభ్యులతో ఓక్ కార్యనిర్వాహక సమితి వుండేది. సిద్ధాంతరీత్యా, ప్రజలకు 

సంబంధించిన వ్యవహా౮ాలన్నిటినీ గవర్నర్ జనరల్ ఆయని సమితీ నిర్వర్శించేవారు. 

తాము తీసుకునే (పైతిచర్యనూ తమ సమితిలో ఎక్కువనవంది సభ్యులు ఆమోచెంచ వలన్ 

వుంది. అత్యవసర పరిస్టితిలో మాతం ఆయస మెశారిబీసభ్యుల నిర్ణయాన్ని కాదనవచ్చు. 

అప్పటి ఎర్పాట్ల(పికారం శాసనాలను ఆమలుపరచేందుకు వీలుగా గివ 

ర్నర్ జనరల్ కాళ్యనిర్వాసాకి సమి3ని విస్తృకతంచేయ తలపెట్టారు. మరో ఆరుగురు 
సభ్యులను సమితిలో నియమించారు. వీరిని “అదనపు సభ్యులు” 
వారు. విస్తృత పరచిన సమితిలో పన్నెండు మంది సభ్యులుండేవారు. చట్టరీత్యా అటు 

అని వ్యవహరించే 

వంటి పేరు లేకి పోయినప్పటికి ఈ సమితిని భారత శాసన సిర్యాణసమితి అని వ్యవహ 
రించే వారు. సభ్యులు నామినేట్ అయినవారో లేక అధికారరీత్యా సభ్యులయినవారో 

కావడంచేత ఈ సమికి ప్రాతినిధ్య సమితి కాదు. దీన్ని (ఓిటిష్ పార్తమెంటుతో బోల్చ 
ల ఈ లా లా 

డానికి వీలులేదు. తమకు అందచేసిన ఉత్తర్వులను శాసనాలు చేయడమే దీని పని. ఆంతే 
కాకి ఈ సమితి ఆమోదించిన ఏ శాసనాన్నీ గవర్నర్ జనరల్ ఆమోదించేవరకూ 

అమలు జరుపడానకి వీలు లేదు. 

1861వ సంవత్సరపు భారతీయ సమితుల చట్టం 

భారతశాసన నిర్మాణసమితి (బ్రిటిష్ పాన్షమెంటును వోలివుండాలని తలపెట్టలేదు, 

అయినా ఇది అనుసరించిన పద్ధకుల మూలంగా త్వరలో ఒక  చర్చావేవికగానూ చిన్ని 

పార్ల మెంటుగానూ రూపొందడంలో కార్యనిర్వాహక (ప్రభుక్వానికి ఇబ్బందిగా తయారైంది. 
భారతీయులకు బ్రిటిష్ అధికారులకూ సడడంలేదని తిరుగుబాటు సందర్భముగా తేలకి 

పోవడంతో భారతీయుల్లోని ప్రెతరగతివారి3 (పిభుక్వంలో చేర్చుకుని వారిని తమకు అను 
కూలంగా చేసుకోవడం అవసరమని బ్రిటిష్ అధికార్లు భావించారు. వారిదృష్టి ముఖ్యంగా 
జమీందార్లు, భూస్వాములు, వ్యాపారులు, సంస్థానాధీనుల మీద పడింది. 

భారత దేశంలోకూడా రాజకీయ చైతన్యం పెరుగుతూవచ్చింది. సమిశుల్లో అనధికార్తను 
చేర్చుకోవలనిందని కోరడం (ప్రారంభించారు. 1852 లో కలకత్తాకు చెందిన (బిటిష్ 

ధారతసంఘం, (గిటిష్ పార్లమెంటుకు పెట్టుకున్న ఆర్జీలో, “ప్రజలకు ప్రాతీనిద్యముండే 
శాసనసభిను భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయనలసిందనీ, ఆఎధంగా ఏర్పామైన సమితి 

(పజల మనోభావాలను కొంత మేరకు (పతిబింబిస్తుందనీ (పజల్లోకూడా ఆభావం ఏర్పడు 

తుందనీ అభ్యర్థించింది. 1 అదే సంవత్సరం బొంబాయి సంఘమూ, మద్రాసు వాసుల ' 

సంఘమూకూడా ఇదే విధంగాకోరుతూ పార్లమెంటుకు మహాజర్లు పంపుకున్నాయి. - 



సమితులకు సంబంధించిన చట్టాల ఆవతరణ § 

భారత శాసన నిర్మాణసమితిలో భారతీయులకు సభ్యత్వమివ్వక పోవడం తిరుగుబాటుకు 
(పధానకారణాల్లో ఒకిటనీ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన (ప్రయోజనాలదృష్ట్యా ఈ పొర 

పాటును సవరించుకోవడం తప్పనిసరిఅనీ సయ్యద్ ఆహొమద్ ఖాన్ “భారత తీరుగుచాటు 
అధ్న అన సి a 2 ఒదినా లని 8 అ డే జ అన్న తమ పుస్తకంలో వక్కాణించారు. ఈ పరిణామాలన్నిటి దృవ్షా, భారత 2౯ కి 

సంబంధించిన మంత్రి సర్ ఛార్లెస్వుడ్ భారతసమితులను పునర్ వ్యవస్టీకరించే వుద్రేళ్య 
జ 

ముతో దిటిష్ పార్లమెంటులో ఒకి బిల్లును (ప్రవేశపెట్టారు. ఇదే, 1861 వ సంవత్సరం 

ఆగస్టు ఒకటవ దీన భారతతునము చట్టంగా అమల్లోకి వ వచింది. క 

బిల్లును (పైవేశ పెడుతూ ఉడ్, (పభుత్వం ఈ చర్య ఎందుకు తీసుకోవలసి వచ్చిందో 

వివరించారు. అనుకున్నదానికి విరు ఏద్ధంగా (పస్తుత శాసన నిర్మాణసమితి చిన్నరకం పార్ల 

మెంటుగా తయారు కావడింతో గవర్నర్ జనరల్ యొ గాకా ర్యనిర్వాహక్ సమితి పనికి 

అవరోధంగా వుంది. దీన్ని సవరించవలనీవుంది. దురొకి అంళం, శాసనాలను పహూపాం 

దించే పనితో కొంతమంది భారతీయులకు సంబంధం ఉండేట్టు చూడటం వాంఛనీయమే 

ఆయినా, భారతదేశంలో (ప్రాతినిద్య సభవంటి దాన్ని "ఏన్చాటు చేయడం అన్నది 

అసంభవం. 3 

దీనిదృష్ట్యా 1861 వ సంవత్సక౩పు భారతీయసమితుల చద్దం (పైకొరం గవర్నర్ 

జనరల్ యొక్క కార్యనిర్వాహక సమితిళో అయిదుగురు సభ్యులుంటారు. వీరిలో 
ముగ్గురిని విదేశాంగ మంతీ ఇద్దరిని (ప్రభుత్వమూ నియమిస్తారు. వైన్యాధిపతని ఆసా 

ధారణ సభ్యులుగా నియమించేఅధికారం విదేశాంగ మంత్రికి ఇదివరకటి మోస్తరుగానే 

ఇప్పుడుకూడావుంది. సమితి ఏరాప్ట్రాంలా సబూవేశమై తే ఆరాష్ట్ర పు గవర్నర్ (ప శ్యేక 

సభ్యులుగా పాల్గొనవచ్చు. 

శాసన కార్యకలాపాలకోసం గవర్నర్ జనరల్ సమితిలో అదనపుసభ్యులను నామి 

నేట్ చేయవచ్చు. వీరిసంఖ్య, ఆరుకు ఉక్కువకాకుండానూ పన్నెండుకు ఎక్కువకాకుం 
డాను ఉంటుంది. నామినేట్ అయిన సభ్యుల్లో సగానికి తక్కువ కాకుండా ఆనధికొరులుగా 

వుంటారు. యురోపియన్లుగాని మరెవరైనాగాని. ఈ అదనపు సభ్యులు శాసనాలనూ 
ఉతృర్వులనూ రూపొందించేందుకు మాత్రమే ఇటువంటి వాటికోసరం జరిగే సమా 

వేశాల్లో తప్ప, వీరు ఇతర సమావేశాల్లో పాల్గొనరాదు. ఓటుచేయరాదు. వీరు, 
రెండేండ్లు ఈపదవిలో వుంటారు. అదనపు సభ్యులను నామినేట్ చేనేహక్కేకాక గివ 
ర్నర్ జనరల్కు విస్తృతమైన ఈసమితి కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు నిబంధ 
నలను విధించే అధికారంకూడ వుంది. సమికి సమావేశాలకు ఆయనే అధ్యక్షతవహిస్తారు. 

సమితిలో (_ప్రవేళ పెట్టిన బిల్లులను పరిశీలించి వాటిని ఆమోదించడం తప్ప శాసన నిర్మాణ 
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సమితికి మరొక పనిలేదు. భారతదేశంలో (ప్రజల నిధులు, మతమూ మత పరమైన 
హక్కులు, భారతదేశంలో రాణి (ప్రజలను ఉపయోగించు కోవడం, సైనిక _ నౌకాదళాల 
నిర్వహణ క్రమశిక్షణ, విదేశరాజులూ (ప్రభుత్వాలతో (ప్రభుత్వ సంబంధాలు - 

మొదలైన వాటిగురించి సమరిలోని సభ్యులెవరైనా ఒక శాసనాన్ని (ప్రవేశ పెట్ట దలచిన 
శే ముందుగా గవర్నర్ జనరల్ అనుమతి తీసుకోవలనివుంటుంది. ఏదైనా చట్టం 

J [3౬ చెల్లడానికీ గవర్నర్ జనరల్ ఆమోదం అవసరం. గవర్నర్ జనరల్కు ఏదైనా ఉత్త 

ర్వును జారీచేసీ ఆరునెలలు ఆమలుపరచే అధికారంకూడా వుంది. అత్యవసర పరిస్థితిని 

(ప్రకటించే అధికారంకూడా ఆయనకు వుంది. ఒకమాటలో చెప్పాలంటే గవర్నర్ 

జనరల్ అధికారాలను మరింత పటిష్టంచేశారు. కేవలం సలహాలుమా(త్రం ఇవ్వకలిగి, 
శాసనాలను రూపొందించడం కోసం ఏర్పాటైన శాసనవిర్మాణసమికి, గవర్నర్ జనరల్ను 

ఏమీ చేయలేదు. వుడ్ ఒక ఏడాది తర్వాత ఎల్గిన్కు రాస్తు “మన (ప్రభుత్వపు చెప్పు 
చేతల్లో పాలించే నిరంకుళ (ప్రభుత్వమొక్క-టే (ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నెలకొనివున్న 

పరిన్ధితులకు తగినది" అని పేర్కొన్నారు. 4 

1861వ సంవత్సరపు భారతీయ సమితుల చట్టం అమలు 

1857 వ సంవత్సరములో జరిగిన తిరుగుబాటు సందర్భముగా బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వానికి 
సహాయంగావున్న భారతసంస్థానాధీళశులనూ వారి మంత్రులనూ సమితిసభ్యులుగా నామి 

నేట్ చేయాలని గవర్నర్ జనరల్ ఆదిలో చాలాఆసకి, కనబరిచారు. దాని ఫలితంగా పటి 

యాలా మహారాజు సర్ నరేందనింగ్, గ్వాలియర్ కు చెందిన రాజా దినకర్రావ్ రఘు 

నాట్, రాజా దేవ నారాయణ్నీంగ్ బహాదుర్ భారతళాసన నిర్మా ణసమితీలో సభ్యులుగా 

నామినేట్ అయారు. సమితిలో సభ్యత్వం పొందిన మొదటి భారతీయులు వీరే. ఆ తరువాత 
భూస్వాములు సభ్యత్వం పొందారు. 1862 _ 1892 సంవత్సరాల మధ్య నల భైెఅయిదు 

మంది భారతీయులు భారతశాసన నిర్మాణసమితిలో అదనపు సభ్యులుగా నామినేట్ అయి 

నట్టు సంథ్యావివరాలబట్టి తెలుస్తోంది. వీరిలో ఏడుగురు సంస్థానాధీశులు, ఇర వైఅయిదు 

మంది సంపన్న జమీందారీ కుటుంబాలకు చెందినవారు. 5 రిప్పన్ వెస్రాయ్గా వున్న 
కాలంలో, సంస్థానాధీకులనూ పెద్ద జమీందారులనూ నామినేట్ చేనేపద్ధతిని సడలించారు. 

వాణిజ్య వేళ్ళ అయిన దుర్గాచరణ్లా, స్కూళ్ళ ఇనస్పెక్టర్ ఆయిన రాజా శివప్రసాద్, 

(పెనిడెన్సీ మేజిస్ట్రేట్ అయిన సయ్యద్ అమీర్ ఆలీ వంటి వారిని నామినేట్ చేశారు. 
ఆకాలంలో సమితిలో బెంగాల్ శిస్తు బిల్లుమీద చర్చ జరుగుతూన్న౦దు వల్ల బెంగాల్ 

జమీందార్ల తరపున ఎవరిపేరునైనా సూచించ వలసిందని రిప్పన్ (బిటిష్ ఇండియా 

సంఘాన్ని కోరారుకూడా. బిటిష్ ఇండియాసంఘం “హొందూ 'ప్మేటియట్ " సంపాదకు 
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డైన ,కీస్టాదాన్ పాల్ పేరును శిఫార్సు చేసింది. రిప్పన్, ఈయన్ను 1888లో సమితిలో 
సభ్యులుగా నామినేట్ చేశారు. ఆయన మరణించిన ర్వాత ఆయన స్థానంలో ప్యారే 
మోహన్ ముఖర్జీ నామినేట్ అయారు.6 

1872 -_ 92 మధ్య సయ్యద్ అహ్మద్ భాన్, వి. యన్. మాండిలిక్, కి. యల్. 

నూల్కర్, రాష్ బిహారీ ఘోష్ వంటి (పముఖ (పజానాయకలూ మేధావులూ సమితికి 

నామినేట్ అయ్యారు. 

1861 — 92 మధ్యకాలంలో రాజకీయంగా చాలాముఖ్యమైన రెండుబిల్లులను సమి 

తిలో (ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి: దేశీయ భాషా పత్రికల దిల్లు ( 1878), శికొస్మృతి సవ 

రణ ( ఇల్బర్ట్ ) బిల్లు ( 1888-4 ) మొదటి గిల్లు ఉద్దేశ్యం _ ఆసమయంలో (ప్రభు 
త్వాన్ని దాగా విమర్శిస్తున్న దేశీయభాషా పత్రికల నోరు మూయడం. ఆసమయంలో 
సమితిలోని ఒకేఒక భారతీయ సభ్యుడైన మహారాజా జె యం. టాగోర్ తక్కువ 
తరగతికి చెందిన చేశీయభాషా పత్రికలుకొన్ని సరిగా వ్యవహరించ నందుకు విచారం 

వ్యక్తపరుస్తూ, నిల్లును సమర్థించారు. ఇల్ బర్డ్ బిల్లు మొదటి దానికంటె మరింత వివాదా 

స్పదమైనది. భారతదేశంలోని యూరోపియన్లు దీన్ని వ్యతిరేకించారు. తమమీద యూరో 
పియన్ మేజీన్ల్రేట్లూ న్యాయమూర్తులూ మాత్రమే విచారణ జరిపే ప్రత్యేక సౌకర్యం 

ఈ బిల్లునల్ల పోతుందని వీరు ఆందోళన చెందారు. శాసన నిర్మాణ సమితిలో సభ్యులైన 
మహారాణా జె. యమ్. టాగోర్, క్రిస్టొదాన్పాల్ వంటి భారతీయులు మాతం ఈ 
విల్లును ప్రవేశ పెట్టినందుకు న్యాయళాఖసభ్యుణ్ణీ ఎంతో కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా అభినం 

దించారు. ఆతర్వార, (పభుత్వం యూరోపియన్ల ఒత్తిడికి లోనై ఓిల్లును సవరించేందుకు 

అంగీకరించింది. యూరోపియన్ల ను జిల్లామేజినే)టు ఎదుటగాని. నెషన్స్ జడ్జ్ ఎదుటగాని 

హాజరు పరచినప్పుడు, వారు, కోర్టువారు పంచాయతివంటిదాన్ని నియమించి దానిచేత 
విచారణ జరిపించ వలనిందని కోరవచ్చునంటూ బిల్లును సవరించారు. అమీర్ అలీ ఈ 

సందర్భముగా. 1858లో రాణిచేసిన ప్రకటనను సభ్యులకు గుర్తు చేశారు. (ప్రజలందరికీ 

సమాన న్యాయంచేహరుతుందని రాణి తమ (ప్రకటనలో వాగ్దానం చేశారు. సవరణపట్ల 

కిస్టొదాస్ పాల్ విచారం వ్యక్కపరచారు. దర్భంగ మహారాజా అంతకంటె ధైర్యంగా 

మాట్లాడుతూ కోర్టువారు పంచాయతీవంటిదానిచేత విచారణ జరిపించాలని కో రేహకుూ 

భారత బ్రిటిష్ (ప్రజలకు కూడా కల్పించాలని కోరారు. కాని, బిల్లు, సవరణలతోపాటు 

శాసనమైంది. భారతదేశంలోని బిటిష్జాతి వారు వ్యతిరేకించినట్లయి తే భారతప్రభుత్వం 
కొద్దిపాటి పాలనా సంస్కరణలను కూడ చేనే న్థితిలోలేదని దీనివల్ల తేట తెల్లమైంది. 
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భారతీయ సభ్యులు (ద్రవ్య - ఆర్థిక - సాంఘిక చర్యల్లోకూడా ఆసక్కిచూపారు. 

భారీగా పన్నులను విధించడాన్ని వీరు విమర్శించారు. కౌని మహరాశాలు - జమీందార్లు- 

వ్యాపారస్తులు ఉప్పుపన్నును సమర్జించారు.? సయ్యద్ అహ్మద్ఖాన్, డక్కన్ వ్యవ 

సాయదారుల సహాయబిల్లు విషయంలోనూ నిర్నంధటీకాబిల్లు విషయంలోనూ (శద్దవహిం 

చారు. నిర్భంధటీకాబిల్లును ఆయనే తయారు చేశారు. బిల్లులోని ఏఆంశమూ (ప్రజలను 

నొప్పించకుండా ఉండేట్టు ఎంతో (శ్రద్ధవహించి అన్ని ఆంశాలనూ వీలైనంత సరళంగా 

రూపొందించారు. కాని, ఎన్నికల సీద్దాంతాన్ని వ్యతిరేకించడంలో మాతం ఆయన 

చలించలేదు. స్థానిక బోర్డులు మునినిపాలిటీల విషయంలోకూడా ఆయన ఈ నీద్దాంతాన్ని 

వ్యతిరేకించారు. 

జాతీయకాం (గెస్ అవతరణ; 

సమితులను వి సృృతపరచాలన్న కోరిక 
1885లో అవతరించినక్పటి నుంచీ భారతజాతీయకాం(గెస్, ఉన్నత శాసన నిర్మాణ 

సమితిని స్థానిక శాసన సమితులనూ విసృతపరచాలని కోరుతూ వచ్చింది. తగినంత 
మంది ఎన్నిశైన సభ్యులను సమికుల్లో చేర్చాలని కాం(గ్రెస్ కోరుతూవచ్చింది. పరోక్ష 
ఎన్నికల సిద్ధాంతానికి మాతం కాం[గెన్ అంగీకరించింది. అంటే మంనిసిపాలిటీలు, 

స్తానిక బోర్డులు, మొదలైనవి స్థానిక శాసనసమితులకు సభ్యులను ఎన్నుకుంటాయి. 

స్తానిక శాసనసమితులు ఉన్నత శాసననిర్మాణసమితికి సభ్యులను ఎన్నుకుంటాయి. శాసన 

సమితుల విధులను పెంచాలనికూడా కాం(గెస్ కోరింది. అంే బడ్జెట్ గురించి చర్చించే 

హక్కు. (పళశ్నించేహక్కు- ఉండాలని కోరింది. సమితులు తీసుకునే నిర్ణయాలను (తోని 

రాజునేహక్కు. (ప్రభుత్వానికి ఉండవచ్చునని అంగీ=రిస్తూనే తమ నిర్ణయాలను (త్రోసి 
పుచ్చిన సందర్భాల్లో సమితుల్లోని ఎక్కువమంది సభ్యులు తమ అభిపాయాలనో 

కూడిన వినతిషత్రాలను సమర్చించినప్పుడు వాటిసి అందుకుని సరిశీలించేందుకు కామన్సు 
సభకు అనుబంధంగా ఒక సాయీ సంఘం వుండాలని మాతం కాం(గెసు కోరింది. 

భారతీయులు మొత్తంమీద ఈ సమితులను విమర్శిస్తూ ఉండేవారు. ఈసమికులకు 

నామినేట్ అయే భారతీయులందరూ పెతరగతికి చెందినవారు. సంస్థానాధీకులూ జమీం 

దార్లూ వ్యాపారస్తులూ వీరు, భారతీయుల (ప్రతినిధులని చెప్పటానికి వీలులేదు. బ్రిటిష్ 
అధికార్లలో కొంతమందికికూడా ఈ సమికులపట్ల సదభిప్రాయం లేదు. “ఈ శాసనసమి 
తులు ఆమోడించే శాసనాలు నిజంగా పభుత్వ ఉత్తర్వులు అనిచెప్పడంలో తప్పేమీ ఉండ 

బోదు ” అని లార్డ్ మేక్ డోనల్ 1888లో వ్యాఖ్యానించారు.) లండన్లోని భారతీయ 

సమితిని రదుచేయాలని కూడా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కోరింది, 
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1892 వ సంవత్సరపు భారతీయ సమతుల చట్టం 

సమిశివిషయంలో భారతీయుల అభిప్రాయాల hes అసలు పట్టించు కోకుండా 
ఉండే వీలు లేకపోయింది. కాల(కి మేణా - ఉప్ విదేశాంగ మంకి (కర్ణన్ ) కామన్స్ 

సభలో ఒక బిల్లును ప్రవేశ పెట్టారు. ఇది, 1892లో భారతీయ సమికు లచట్టంగా ఆమ 
ల్లోకి వచ్చింది. " సమితుల్లో సభ్యుల సంఖ్యను "పెంచడం బడ్జెట్ను విమర్శి-చేందుకూ 

_్రశ్నలడిగేందుకూ సభ్యులకు హక్కు ఇవ్వడం - ఈ జిల్లు (ప్రధాన ఉద్దేశ్యాలు. 

1892 వ సంవత్సరపు చట్టం(పకారం, గవర్నర్ జనరల్ ఉన్నత శాసనసమికికి 

నామినేట్ చేనే సభ్యుల సంఖ్య పదికి తక్కువగానూ : దహారుకు ఎక్కువగానూ ఉండ 
రాదు. ఈ నామినేషన్లు ఎటువంటి పరిస్టితుల్లో చేసేదీ నిర్ణయించే అదికారం 

గవర్నర్ జనరల్కు ఆయన సమితికీ వుంటుంది. అయితే ఆయన ఈ నిజంధనలను 

ధారతడేశానికి సంబంధించిన ఆయన సమిశి ఆమోదంతో చేయనలసివృుంటుంది. ఈ నిబం 

ధనలను రూపొందించిన తర్వాత పదహారుగురు అదనపు సభ్యు ల్లోనూ పదిమందికి మించ 

కుండా అధికారేతరుల నుంచి నామినేట్ చేశారు. సమితిలో అధికారుల మెజారిటీని చెక్కు 
చెదరకుండా ఉంచేందుకే ఈ విధంగా చేశారు. అధికారేతర సభు భ్యుల్ణొ అయిదుగురిని, 
గవర్నర్ జనరల్ తిన్నగా నామినేట్ చేనేవారు. నలుగురిని. రాస్ట్రీయ సమికుల్లోని 
అదికొరేత సభ్యుల శిఫార్సులమీదా, ఒకరిని కిలకిత్రా వాణిజ్యమండలి శిఫార్చుమీదా న నామి 

శేట్ చేనేవారు. 

సమితిసభ్యులకు బడ్జెట్ మీద చర్చజరి పే హక్కు లభించింది కాని, ఓటుచే నేహక్కు 

లేదు. కొంతమేరకు (_పశ్నలడిగే హక్కుకూడా సభ్యులకు లభించినది. గవర్నర్ జనరల్ 
కారణం తెలుపకుండానే ఏ(పళ్నకైనా అనుమతి ని నిరాకరించవచ్చు. అదీకాక, సమాధానం 

మీద చర్చ జరుపడానికి వీలులేదు. 

1892 _ 1909 సంవత్సరాలమధ్య, 1802 వ సంవత్సరపు భారతీయ సమికుల 

చట్టం, అమల్లోవున్న ప్పుడు కొంతమంది (పముఖ కాం(గెస్ నా యకలు. ఉన్నత శాసన 

నిర్మాణసమితిలో సభ్యులుగావున్నారు. వీరు షిరోజ్ షా మెహ్కా, జి. కె. గోఖలే, రాష్ 

విహారీ ఘోష్, జి. యం. చిత్నవీస్, పి. ఆనందాచార్ష, బిళ్వంభరనాద్, మొహమ్మద్ 
రహీమతుల్లా సయాని. వీరు సమిళిలో తమకున్న పరిమితమైన అవకాశాలను పూర్తిగా 
వినియోగించుకొని రాజకీయ - ఆర్ధిక _సాంఘిక రంగాల్లో భారతీయుల ఇబ్బందులను వెల్లడి 

చేనేవారు. 

కొత్తధోరణికి ఒరవడి పెట్టిన ఫిరోజ్షా మెహ్తా 

సమితికి 1895 లో నామినేట్ ఆయిన. షిరోజ్షా మెహళు. భారతీయుల పెట 
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(పభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరునూ విధానాలనూ ధైర్యంగా గట్టిగా విమర్శించడం 

ప్రారంభించి సమితి కార్యకలాపాల్లో నవచైతన్యాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. (పభుత్వం 
1861 వ సంవత్సరపు పోలీసుచట్టాన్ని సవరిస్తూ సమితిలో ఒక బిల్లును (ప్రవేశ పెట్టింది. 
కల్లోలంగాఉన్న ఒక జిల్లాలో అక్కడి పజలను శిక్షించేందుకు పోలీసుదళాన్ని ఉంచి 
ఆ దళానికయే ఖర్చు నంళటినీ ఆ(ప్రాంతంలోని ఒక వర్గపు (ప్రజలనుంచిగాని, కొంత 
మంది వ్యక్తులనుంచిగాని, వసూలుచే నేందుకు వీలుగా ఈ సవర ణబిల్లును (ప్రవేళ పెట్టారు. 
ఎవరైనా తమ ఆస్తి పాస్తులను చూసుకోకుండా మరొక చోటికి వెళ్ళినట్టయితే వారు 
ఆవిధంగా వెళ్ళిపోవడం ఆప్రాంతంలో అల్లర్లకు కారణమైందనిగాని దోహద మైందనికాని 
అధికార్లు భావించిన పక్షంలో ఆవిధంగా వెళ్ళిపోయినవారి దగ్గరనుంచి సొమ్ము వసూలు 
చేనే వీలుకూడా ఈ సవరణవల్ల కలిగింది. ఈసవరణ బిల్లువల్ల మేజినే)ట్లకు నిరంకుళ 
అధికారాలు ఇంకా .చాలా లభించాయి. ఊరేగింపులమీద నిర్బంధాలు విధించడం 
ఇందులో ఒకటి. 

(ప్రజలను అణిచివేనేందుకు ఈబిల్లులో ఉద్దేశించిన అంళాలను ఫిరోజ్షా మెహ్తా 
గట్టిగా విమర్శించారు. కుండ పగులగొట్టినట్టు మాట్లాడుతూ ఆయన : “ (ప్రభువులవారికి 
మనవిచేనుకుంటున్నది ఏమనగా ఇంతక కంచె సామ్రాజ్య వాదతత్వంతో కూడుకున్నదీ 
తిరోగామి అయినదీ దుర్వినియోగానికి వీలున్నదీ (ప్రజల ధైర్య వైర్యాలను చెడగొ'ప్టేదీ 

మరొకశాసనం ఉండబోదు. అధికార్లకు సా(మాజ్యవాద శాసనాలం'టే ఎంతో (పియం. 
ఇది ఆటువంటిదేనని స్పష్టంగా తెలుస్తూవుంది. నేరాలను అణిచివేసే సందర్భంలోనూ 
నేరాలు చేసిన వారిని శిక్షించే సందర్భములోనూ ఆమాయకులకు శిక్షపడకుండా వారిస 
బాధించకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యవహారమంతా న్యాయళాస్త్రపరంగా జరుగవలసిందేకాని 
తాము సమర్దులమూ నిజాయితీతోనూ చిత్తశుద్ధితోనూ వ్యవహరించేవారమూ అని విశ్వనించే 
వారు తమ అభిప్రాయాలకూ, తమ నైతిక స్తూకాలకూ అనుగుణంగా తీర్చుఇచ్చే అవ 
కాశం కల్పించరాదు _.. ఆయితే ఇటువంటివారు, తమ హోరా అంతస్తులు కొరణంగా 

కలిగి వుండే లోపాలనూ దురభిప్రాయాలనూ పక్షపాత వైఖరిని విడనాడి క్యనతఃరింక 
గలరని అనుకోవడం అవివేకమే అవుతుంది”. 

ఫిరోజ్షా మెహతా ఈ విధంగా నిర్భయంగా మాట్లాడటం చూసి సమితిలోని 
అధికారపక్షం లొటుపడింది. ఆర్జికమం[త్రి 'సర్ జేమ్స్ ఉద్ కోపోద్రికుల్లె ఫిరోజ్షా 
మెహతా (ప్రారంభించిన ఈ “కొత్త ధోరణి” ని నిరసించారు. పాలనా నిర్వహణ 
అధికారుల సామర్థ్యాన్నీ, నిజాయితీనీ గట్టిగా సమర్ష్శిస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు. 
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“ఈ విమర్శతో నాకెటువంటి సంబంధమూలేదని మనవి చేసుకుంటున్నాను. 

(ప్రభువుల వారి సమితిలోని (ప్రతి సభ్యుడూ నాతో ఏకీభవిస్తాడని విశ్వనిస్తున్నాను. 

సమతి తన కార్యకలాపాలను ఏంతో (ప్రశాంతంగా, హుందాగా నిర్వహిస్తుందని సంపా 

దించుకున్న పేరు ప్రతిష్టలకు ఈవిమర్శ ఎంతో భంగకరనుని నేనుభావిస్తున్నాను.” 11 

(పభుత్వ అధికార్లకు ఇది బాగా తగిలిందని దీనివల్ల స్పష్టమవుతూవుంది. బిల్లులోని 

అణచివేనే అంశాలను తొలగించే ఉద్దేశ్యంతోఫిరోజ్ షా మెహతా, జి. ఆర్. చిత్న వీన్, 

దర్భంగ మహరాజా మరికొంత మంది భారతీయ సభ్యులు బిల్లుకు చాలా సవరణలు 

(ప్రతిపాదించారు. అధికారపక్షం వీటిని తోనివేసింది. బిల్లును ఆమోదించారు. 

రాస్ బిహారీ'ఘోష్ 
ఆరోజుల్లో ఉన్నత శాసననిర్మాణసమికిలో ధృవతార మోస్తరుగా వెలిగిపోయిన మరొక 

వ్యక్తి రాన్వీహారీ ఘోష్. చక్కటి భాషనుపయోగిస్తూ వ్యంగదోరణీలో మాట్లాడేవారు. 

రాజుద్రోహానికి సంబంధించిన బిల్లులూ - సుంకాలు -- బడ్జెటు = శిరొ _ పౌరచట్టాలు వు 

ప్రాధమిక విశ్వవిద్యాలయవిద్య మొదలైన విషయాల గురించి ఆయన సమితిలో మాట్లా 

డేవారు. 

1894లో భారతీయ సుంకాల సవరణగిల్లు నొకదాన్ని ఉన్నత శాసన నిర్మాణసమితిలో 
(ప్రవేశ పెట్టారు. అనేకరకాల దిగుమతులమీద కస్టమ్స్ పన్ను విధించే ఉద్దేశ్యంతో ఈ 

బిల్లును రూపొందించారు. కాని జువుళివస్తా9లు = నూలు - దారం = వీటిమీద మాతం 

సుంకం ఉండదు. అర్ధిక ఇబ్బందులవల్ల పన్నులు విధిస్తున్నట్లు ఆర్థికమంతతి చెబుతున్న 

ప్పటికీ జవుళి వస్తాలమీద విధించక పోవడం ఆశ్చర్యకరంగా వుందని అంటూ ఘోష్, 
లాంక షైర్, మాంచెస్టర్ ప్రాంతాలను సంతోష పరిచేందుకు బహుశ ఈ విధంగా చేసి 

వుండవచ్చునని పేర్కొన్నారు. ఆయన 1894 మార్చి 10 వ తేదీన సమితిలో ఇలా 

అన్నారు. 12 

“ అయ్యా ఇవేళ మాంచెస్టర్ అయింది, రేపు న్యూకానిల్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత 
బర్మింగ్ హామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా కొనసాగి ఒకనాటికి పన్నులు విధించేందుకు 

చేపలూ గవ్వలూ మిగులుతాయి. ”' 

1905 లో బెంగాల్ విభజన తర్వాత దేశంలో ముఖ్యంగా బెంగాల్ లో ఒక శక్తివంత 

(పజా ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. ఈ జాతీయ ఉద్యమాన్ని అణీచివే నేందుకు 

మరికొన్ని అధికారాలు చేపట్టడం అవసరమని (ప్రభుత్వం భావించింది. దీనికిగాను 1907లో 

ఉన్నత శాసననిర్మాణసమితిలో రాజుద్రోహోనికి దారితీనే సమావేశాలను అరిక "ప్లే బిల్లును 

(ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును వెంటనే ఆమోదించాలని (ప్రభుత్వం ఎంతో గట్టిగా అభి 
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ప్రాయపడింది. మామూలుగా సమితి నిమాలో జరిపే సమావేశాల్లో ఎటువంటి ముఖ్యమైన 
శాసనాన్ని ఆమోదించే అలవాటు లేదు. కొని ఈ బిల్లువిషయంలో మాత్రం దీనికి 

వ్యతిరేకంగానే జరిగింది. 1907 నవంబరు ఒకటవశేదీన రాన్బిహారీ ఘోష్ మాట్లాడుతూ 

ఈ బిల్లును ఆమోదించవలనిన ఆవసరాన్నే మొదట (ప్రశ్నించారు. ఆతర్వాత (పభుత్వం 

మీద ఈవిధంగా విరుచుకుపడ్డారు. 

“ పరిస్టితి ఏ మాత్రమూ (ప్రమాదకరంగా లేదని మరొకసారి చెప్తున్నాను: 

(ప్రమాదం ఎక్కడ సంభవిస్తుందో అని దానికోసం అనుక్షణమూ అన్వేషించడం 

నిజమైన రా జనీతిజ్ఞత లక్షణం కాదు.నా అభ్మిపాయం ఈ ప్పేకావచ్చు, పరిస్దితి నిజంగా 

విషమం గానే వుండవచ్చు. దానివల్ల ఏంరుజువవుకూవుంది. ఈదేశంలో పాలిస్తూ 
వున్న (ప్రభుత్వం కొంత మంది ఆనుకుంటూవున్నట్లు ఉత్తమ (శ్రేణికి చెం ఏనదికాదని 
అందరికీ స్పష్టంగా తెలుస్తూవుంది. ఎవరైనా ఇది (గ్రహించలేదు అంటే వారిలో 
ఏదో పెద్దలోపం ఉందన్న మాట"!3 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే : (ప్రతిపక్ష నాయకుడు 

గోఖలే 1901 డిశంబరులో ఉన్నడ శాసననిర్మాణసమితి సభ్యులయారు. అప్పటి 

నుంచీ, 1892 వ సంవత్సరపు భారతీయసమికుల చట్టం వ్యవధి పూర్తయేవరకూ ఆంటే 

1909 వరకూ ఆతర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలుకూడ గోఖలే శాసన నిర్మాణసమి 3లో 
(ప్రముఖవ్యక్తులలో ఒకరుగా ఉండేవారు. ఆయన్ను (ప్రతిపక్షనాయకవుడు అని సిలిచేవారు. 
అయికే ఇది తనకు సరైన నామధేయంకాదని గోఖలే అభిప్రాయపడ్డారు. భారత దేశంలో 
రాజ్యాంగ వ్యవస్థ తీరు తెన్నుల దృష్ట్యానూ, తాము ఎల్లప్పుడూ (ప్రతిపక్షంగా వ్యవహ 

రించక పోవడంవల్లా ఆయన ఈవిధంగా అభిప్రాయపడ్డారు, 

1905 వ సంవత్సరం బనారెన్లో జరిగిన భారతజాతీయ కాం(గెసుకు గోఖలే అధ్య 

కీత వహించారు, ఆమరణాంతం జాతీయఉద్యమంలో (ప్రముఖుల్లో ఒకరుగా వున్నారు. 

ఆయన గొప్ప మేధావికూడా. ఆర్థిక విషయాల్లో నిపుణుడుగా గణుకికెక్కాడు. ఆయన 

మాట్లాడేటప్పుడు ఎంతో మృదువుగా మాట్లాడేవారు. ఆయినా తాము చెప్పేధి ఎదుటివారికి 
నచ్చేట్టు హృదయానికి హత్తుకునేట్టు చెప్పేవారు. ఉన్నత శాసన నిర్మాణసమితిలో ఆయన 

చేసిన ఉపన్యాసాల్లో ఈ లక్షణాలన్నీ (ప్రస్సుటించేవి. 

సమితిలో మాట్లాడుతూ గోఖలే బడ్జెటులో మిగులువల్ల భారతీయ ఆర్థికవ్యవస్థ చక్కగా 
వున్నట్టు తెలుస్తూవుందన్న అధికార్ల వాదనను ఖండించారు, సంఖ్యవివరాలు ఆధారంగా 

ఆయన భారతదేశంలో పేదరికం నానాటికీ “పెరుగుతూవుందని నిరూపించారు. షవభుత్వం 
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నెన్యానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం, పన్నులు భారీగా విధించడం, జవుళివస్తాలు మొద 

లైన దేశంలోని పర్మిశమలమీద ఎక్ నైజు సుంకాలు విధించడం, కర్షకులకు అవసర 

మెన నేద్యపునీటిసౌకర్యాలు కల్పించక పోవడం - ఇవే భారతదేశంలో పేదరికానికి 

కారణాలని గోఖలే పేర్కొన్నారు. 1808 వ సంవత్సరం మార్చి ఇరవై ఆయిదవ శేదీన 
ఒ డెటు ఉపన్యాసంలో ఆయన ఇలా అన్నారు. 

“(పస్తుతం నెలకొనివున్న పరిస్థితుల్లో “ భారతీయ ఆర్డిక వ్యవస్థ ' పూర్తిగా 
నెనిక (ప్రయోజనాల దయాదాకీణ్యాల పై ఆధారపడివుంది. మన ఆదాయాలను 

ఎక్కువ మొక్కంలో నైనిక కార్యకలాపాలకు కేటాయించడం కొన సాగినంత కాలం 

(పజల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగు పరచేందుకుగాని వారిబుద్ధి వికాసానికి కృషి 

చేనేందుకు గాని ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకో జాలదు. ” 14 

(ప్రజల న్టీతిగతులను మెరుగుపరచేంధుకు, వారికి కొంత సహాయంచేనేందుకు. ఉప్పు 

పన్నును మొదట తగ్గించి క్రమేణా పూర్తిగా తొలగించాలనీ జువుళి సరుకులమీద ఎక్సైజ్ 
సుంకాన్ని తొలగి ంచాలనీ భూమిశిస్తును తగ్గించాలనీ గోఖలే ఉద్దాటించారు. (పాధమిక 

విద్యసు ఉచిరం చేయాలని కోరారు. కర్మాగారాల్లో పనిచేసే వారిపిల్లలకు చదువు చెప్పించే 
డాధ్యతను కర్మాగారాల యజమానులు వహించేట్లు చూడాలని సూచించారు. 1911 వ 

సంవత్సరం మార్చి 21 వ తేదీన ఉన్నత శాసన నిర్మాణసమితిలో ఈవిధంగా చెప్పారు. 

“ఈ విధంగా చేయడం న్యాయం. ఎందువల్ల ననగా కర్మాగారం యజమానులు 

పిల్లల నుపయోగించి డబ్బు చేసుకుంటున్నారు. పిల్లల తల్లిదండ్రుల ద్వారాకూడా 
డబ్బు చేసుకుంటున్నారు. అదీకాక, కర్మాగారాలలో పనివల్ల, పిల్లల తల్లిదండ్రులు తమ 

పిల్లలచదువు విషయాలలోగాని, ఇతర విషయాలలోగాని తగినంత(్రద్ధ వహించలేక 

పోతున్నారు” .16 

భారతదేశపు జాతీయ -_ ఆర్ధిక అభివృద్ధికి పద్లిక్ సర్వీనులలో భారతీయులను నియ 
మించడం చాలా అవసరమని గోఖలే ఎల్లప్పుడూ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయంలో 

చర్యతీసుకోవలనిందని ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడూ కోరుతూవచ్చారు. 1905 వ 
సంవత్సరం మార్చి ?8 వ తేదీన ఆయన ఈవిధంగా అన్నారు. 

““ ఉన్నత పదవులకు భారతీయులను నియమించాలని కోరుతున్నామూ అంటే కేవలం 

ఉద్యోగాల కోసరంకాదు. ఆధికారంతోకూడిన పదవులూ, బాధ్యత. విశ్వాసంతో కూడిన 
పదవులూ అన్నీ ఒక వర్గపు గుర్తాధికారంగా తయారై నవ్పుడు, ఆవరానికి చెందని(ప్రజులు 
వారి హీనవరిస్టితి కారణంగా తాము తక్కువతరగతికి చెందినవారమన్న భావంతో కృంగి 
పోతున్నారు. వారిలో అత్యున్నతులు కూడా, అవసరానికి తగినట్టు తల ఒగ్గక తవృడం 



12 స్వాతం త్ర సమరంలో కేంద్ర శానన సభ పాత్ర 

లేదు, అందువల్ల ఇది మా ఆక్మగౌరవానికీ దేశ(ప్రతిష్టకూ సంబంధించిన విషయం. 

భవిష్యత్తులో మా అభివృద్ధి” ఈ సమస్యను తగినవిధంగా పరిష్కరించడంతో 
ముడిపడివుంది” 17 

గోఖలే గొప్ప ఉడారవాది, ఆరోజులలో వీలున్నంత వరకూ (ప్రజల హక్కులనూ 

స్వాతం(త్ర్యాన్నీ పరిరకించేందుకు ఎప్పుడూ (ప్రయత్నించేవాడు. 1908 వ సంవత్సరం 

డిశంబరులో (ప్రభుత్వం సమితిలో ఆధికార రహస్యాల ( సవరణ ) బిల్లును (ప్రవేశ పెట్టి 
నపుడు గోఖలే గట్టిగా వ్యతిరేకించారు. ఈ బిల్లువల్ల పౌరవిషయాలను కూడా నౌకా - 
నైనిక విషయాలమోస్పరుగా పరిగణించే వీలు కలుగుతుంది. దీనివల్ల భారతీయపత్రికల 
'న్వేచ్చ బాగా తగ్గిపోతుందని గోఖలే గుర్తించారు, ఆయన ఈ విధంగా అన్నారు. 

''ఈదేశపు _పజలపట్ల (ప్రభుత్వ బాధ్యత కేవలం నైతికం మా(త్రమే: పళ్చిమ దేశాల్లో 
మోస్తరుగా చట్టపర మైనది కాదు ఒక వర్గపుప్రజలకు అనుకూలంగా దేశ (ప్రజలందరి 

(పయోజనాలనూ త్యాగంచేయకుండా చూడగల యంత్రాంగం పళ్ళ్చిమ దేశాలలో మో స్త 

రుగా ఇక్కడ లేదు. తిరుగులేని మితిలేని అధికారాన్ని కలిగివున్న అధికారులు వ్యవహ 
రిస్తున్న తీరును భారత పత్రికలు నిలుపులేకుండా చేస్తున్న విమర్శ ఒక్క కేకొంత ఆపు 

దలగా పనిచేస్తున్నది. (ప్రస్తుత ఒరిస్టితుల్లో పరిన్ధితి విచారకర మైనదే అయినో (బ్రిటిషు 
(పభ్వుతం తీసుకోతగిన ఏక్రెకచర్య పడ్రికలనోరు మూయడంకాదు. పార్ల మెంటుచట్టాల 
ద్వారానూ, (ప్రకటనల ద్వారానూ పదేపదే వాగ్దానంచేనినవాటిని చాటుమాటుగా తొల 

గించే ఉద్దేశ్యంతో విడుదలవుతున్న రహస్య పత్రాలను అరికట్టడం (ప్రభుత్వం తీసుకొన 

వలనీన చర్య sissy కీ 

గోఖలే దౌర్జన్యవాదులనుగాని, తిరుగుబాటు ధోరణీని అవలంబించే ఇతరులను 

గాని సమర్థించలేదు. కాని 1908-9 లో తొమ్మండుగురు బెంగాలీ దేశభక్తులను 
దేశవ్యాప్తంగా హింసాకాండలో పాల్గొన్నారన్న ఆరోపణలమీద దేశం నుంచి బహిష్క- 

రించినపుడుమా[తం ఈ కేసులను పునః పరిశీలించవలనిందనీ వారిని వారి స్వగృహాలకు 
పంపవలనీందనీ శాసననిర్మాణ సమితిలో గట్టిగా అర్థించారు, ఈ విధంగా చేయడం 

వీరికి న్యాయం చేకూర్చడమేకాక ముందు రాబోవు సంస్కరణలకు కుభసూచనకూడా 
అవుతుందని ఆయన అభిప్రాయము. 19 

ఇంకా ఎక్కున (ప్రాతినిధ్యంకోసం అభ్యర్థన 

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్, 1892వ సంవత్సరపు భారతీయ సమికుల చట్టాన్ని 
ఆమోదించింది, కొంతవరకైనా మెరుగేకదా అన్న ఉద్దేశ్యంతో. కాని ఈ చట్టంలో 
ఎన్నికల నిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించకపోవడాన్ని గుర్హించకపోలేదు. 1805 లో 
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సమికుల్లో (ప్రశ్నించే హక్కు. కలిగినందుకు కాంగ్రెసు సంతృప్తి వ్య క్షపరిచింది. 

ఇప్పుడు, సభ్యులు (ప్రశ్నించేముందు తమ (ప్రశ్నలను కొంత వివరించే హక్కుకూడా 

ఇవ్వాలని కోరింది. క్రమేణా, సమికులను విస్హృతపరచి అఆర్థికవిషయములమీద 
సభలో ఓటింగ్ జరగాలనికూడా కోరింది. కామన్సు సభలో భారతీయులకు (ప్రాతినిధ్యం 
ఉండాలనీ, భారతి దేశానికి సంబంధించిన మంతియొక్క సమికికీ, భారతదేశంలోని 
కార్యనిర్వాహక సమికులకూ భారతీయులను నియమించాలనీ కోరింది. స్వయం 
పాలనావ్యవస్థ డొమినియన్ల లో మోస్తరుగానే భారతదేశంలోకూడా ఉండాలని 1906లో 
కోరింది. భారతదేశంలోని శాసనసమికుల్లో ప్రజలకు ఇంకా ఏక్కువ ప్రాతినిధ్యం 
ఉండేట్టూ దేశ ఆర్థిక = పాలనా నిర్వహణపై ఆధికారముండేట్టూ వాటిని విస్తృత 
పరచాలని కాం(గెస్ కోరింది. 

ఈలోగా 1905లో బెంగాల్ విభజన దరిమిలా వేలాదిమంది యువజనులు భారత 

(పభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కార్యక లాపాలు (ప్రారంభించారు. లోకమాన్య తిలక్, 

బిపిన్చం(డ్రపాల్ , అరవిందఘోష్ మొదలైన వారి నాయకత్వంలో స్వదేశీ ఉద్యమం 

ఒకటి ప్రారంభమైంది. భారతదేశంలో (బ్రిటిష్ పాలన (ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి 

నట్టు తేటతెల్లమైంది. 1005వ సంవత్సరంలో బెనారస్లో జరిగిన కాంగెసు మహో 
సభకు అధ్యక్షతవహిస్తూ గోఖలే భారతదేశంలో (బ్రిటిష్ పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత 
మొదటిసారిగా, ధారతీయుల్లోని అన్నివర్గాలవారూ తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని 
ఎదురో్మవాలన్న (_పేరణకో రంగంలోకి ఒకటిగా దూకారనీ ఈ (_పేరణవల్ల (ప్రజలలో 

కలిగిన (బహ్మాండమైన సంచలనం దేశచరిత్రలో ఒక ముఖ్యఘట్టమనీ వర్ణించారుః 

మారే _ మింటో సంస్కరణలు 
౧ 

ఇదే సమయంలో ఇంగ్లాండ్ లోనూ, భారతదేశంలోను ముఖ్యమైన పరిణామాలు 

కొన్ని సంభవించాయి. 1805 వ సంవత్సరపు చివరిరోజుల్లో (ప్రముఖ లిబరల్ 

అయిన జాన్ మోర్లే భారతదేశానికి సంబంధించిన మంత్రి అయారు. భారతదేశములో 

కూడా అ(గస్టాయిలో మార్చు జరిగింది, 1805 నవంబరులో మింటో గవర్నరు 

జనరల్ అయారు. ఇంగ్లాండ్లో లిబరల్ పార్టీ అధికారంలో వుండడం, మార్టే 

భారతదేశానికి సంబంధించిన మంత్రి కావడంతో రాజ్యాంగపర మైన సంస్కరణలను 

సాధించేందుకు మార్గం సుకరమైందని భారతీయులు ఎంతగానో ఆశించారు. ఈ ఆశల 

తోనే గోఖలే మార్లేతో చర్చలు జరిపేందుకు 1906 ఏప్రిల్లో ఇంగ్లాండుకు బయలు 
దేరి వెళ్ళారు, 
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గోఖలే, మార్తేను చాలాసార్లు కలుసుకున్నారు. మార్లే, గోఖలే రాజకీయ 

శక్తిసామర్థ్యాలను అభినందించారు. కాని గోఖలేతో పూర్తిగా ఏకీభవించలేదు. గోఖలేతో 

తమ సంభాషణలగురించి ఆయన మింటోకు తెలియజేశారు. భారతదేశంలో రాజ్యాంగ 

సంన్య్వరణల గురించి ఆయన ఆ సమయంలో మింటోతో ఉత్తర(పత్యుత్తరాలు జరుపు 

తున్నారు. 1806 ఆగస్టు రెండవతేదీ ఆయన మింటోకు ఈ విధంగా రాశారు. 

“నిన్న నేను గోఖలేశో అయిదవసారి సమావేశం జరిపాను. ఇదే అభరు 

కూడా. గోఖలేతో మంచిగా వుండడం మనకెంతో ఉపకరిస్తుంది. ఆయన రాజకీయఎతత్త; 
పాలనా నిర్వహణలోసి దాధ్యతను గు ర్తెరిగినవాటు ; ప్రపంచ జ్ఞానమూ, (క్రియాశీలత 

వున్నవాడు. భారతదేశం ఎప్పటికైనా స్వయంపాలనా (ప్రతిపత్తిగల వలసరాజ్యుంగా 

రూపొందాలన్న తన ఆళనూ, ఆశయాన్నీ స్పష్టంగా వెల్లదిచేశాడు. నేనుకూడా నా 

నమ్మకాన్ని దావరికంలేకుండా - చాలాకాలం వరకూ మన తరం తర్వాతకూడా ఇది 

కలగామా(త్రమే ఉండిపోతుందని స్పష్టంగా చెప్పాను.” 20 

భారతదేశంలో సంస్కరణల గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని మార్లే ఏమాశ్రం 

దాచుకోలేదు. 1807లో తమ బడ్జెట్ ఉపన్యాసంలో “చాలాకాలంవరకూ నా ఊహకు 

అందినంతవరకు భారతదేశం, నిరంకుళ వ్య క్తి;త (ప్రభుత్వపాలనలో ఉండవలనిందే'” 

నని సృష్టంగా చెప్పారు. 1808వ సంవత్సరం డినెంబరు 17వ తేదీ లార్డ్ సభలో 

తమ సంస్కరణ (ప్రతిపాదనలను (ప్రవేశపెడుతూ, భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ 

వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని తామ ఆళించడంలేదని విదితం చేశారు. ఆంకేకాక్ 

భారతీయులగురించి (జయిట్ ఒకసారి చెప్పినదాన్ని లార్హ్స్కు గుర్తుచేశారు. “భార 

తీయులకు మనంఅంకే ఇష్టంలేదు. కాని ఒకవేళ మనం అక్కడి నుంచి వైదొలగి 

నట్టయి కే ఏంచేయాలోమా(తం వారికి తెలియదు. వారు అక్షరాలా గొట్టెలు, కాపరిలేని 

గొట్టెలు.” 21 

భారత దేశంలో సంప్రదింపులు ._ నియోజక వర్గాలు 

భారతదేశంలో ఏవో కొన్ని రాజ్యాంగసవరణలు రాబోతున్నట్లు ఇంగ్లాండులో 

మార్లే ఉపన్యాసాలవల్ల భారతదేశంలో మింటో ఉపన్యాసాలవ ల్ల తెలిసిపోయింది. తమ 

అభిప్రాయాలు మార్లేకు నచ్చేట్టుచే నేందుకు గోఖలే కృషిచేస్తున్నట్టు కూడా వెల్లడైంది. 
దీనితో భారతదేశంలోని మున్లీం నాయవల్లోని మకవాదులూ, అభివృద్ధి నిరోధకవర్గాలూ 

ఆందోళన చెందారు. కొంతమంది (బ్రిటిష్ ఉన్నతాధికార్ల సహాయంతోనూ, ఆలీఘడ్ 
కళాశాల (ప్రిన్సిపాల్ అయిన డబ్ల్యు. ఏ. వి. ఆర్బ్బాల్న్ సహాయంతోనూ 1906 
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అక్టోబరు ఒకటవళతేదీన ఒక (పతినిధివర్గం, మింటోను కలుసుకుంది. “ప్రాతినిధ్య 

వ్యవస్థలో, (ప్రాతినిధ్యం పరిమితమైనా, విస్తృతమైనా, సంఖ్యలో రష్యా తప్ప ఏదైనా 

ఒక యూరోపు దేశపు మొత్తం జనాభాళం కే ఎక్కువగాఉన్న ఒక వర్షం. దేశంలో 

ఒకి (ప్రధానభాగింగా తనకు తిగిన గుర్తింపు ఉండాలని కోరడం న్యాయం. (ప్రాతి 

నిధ్యవ్యవస్థలో అది (పత్యక్షమైనది గాని, పిరోషి మైనదిగాని మహమ్మదీయులకు కల్పించే 
అంతస్తు వారి హోదా పలుకుబడికీ భంగం కలిగించకుండా వారి రాజకీయ శక్తికి తగి 
నశ్షేకాకుండా రాజకీయంగా వారి ప్రాముభ్యానికీ, సార్వభౌమ్య రక్షణకు వారు చేస్తున్న 

వై! లి అరి OC 

సహాయపువిలువకూ తగినట్లు ఉండాలని మనవి చెసుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా 

నూ రేళ్ళకితం మహదమ్ముదీయుల హోదా ఎటువంటిదో దృష్టిలో వుంచుకొనవలనీందని 

కూడా విన్నవించుకుంటున్నాం. అప్పటి గం_దాయాలను వారింకా విస్మరించలేదు.” 22 

మింటో ఇదంతా ఎంతో శ్రద్దగా విన్నారు. ఎంలో అవగాహనతో వారికి ఈ 

వధంగా హామి ఇచ్చారు. 

“ఈ ఉపఖండంలోని మతివర్గాల విశ్వాసాలూ అలవాట్లను ల₹క్కాలోకి తీసుకో 

కుండా వ్యక్రి;త వోటింగ్ హక్కును మంజూరు చేసినటయితే ఆది దుర్వినియోగమై 
వా! : లబ శా 

విఫలమవుతుందని మీ మోస్తరుగానే నేనుకూడా గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ లోగా 
పాలనావ్యవస్థిలో ఎటువంటి మార్చులుజరిగినా నాకు సంబంధించినంతవరకూ మహమ్మ 

దీయుల రాజకీయ హక్కులకూ మతపరమైన వారి _పయోజనాలబా రక్షణవుంటుందని 

నేను మీకు చెప్ప*లను. "28 

ఈ ''గొప్ప నాటకం” తర్వాత (ప్రత్యేక వోటర్లి 
మింటో సంస్కరణలతో కూడిన ఉత్తర్వులకూ. అంతా 

15వ తేదీన చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. 
ణా 

వంవస మంజూరుకూ మారే 
% అ ణం 

సిద 
౮ 
మైంది. 1909 నవంబరు 

1909వ సంవత్సరపు భారతీయసమితుల చట్టం. 

1909 వ సంవత్సరపు భారతీయ సమితులచట్టం, మొట్ట మొదటిసారిగా “చట్టాలను 

రూపొందించేందుకూ ఉత్తర్వులను జారీచే నేందుకు ఉద్దేశించిన సమితుల” ను “శాసన సమి 
"” పేర్కొంది. ఈ చట్టం కింద వైన్ సరాయ్ యొక. శాసనసమితిలో అదనపు 

సభ్యులసంఖ్య . నామినేట్ pare ఎన్నికై నవారితో సహా __ అర వెదాకా 

ఉండవచ్చు. సభ్యులను నామినేట్చేనే పద్ధతినీ, ఎన్నుకునే పద్ధతినీ ఇవి ఏ పరిస్థితులో 
జరుగివలనినదీ నిర్దేశిస్తూ మార్గదర్శకసూ(త్రాలను గవర్నర్ జనరల్, ఆయన సమితీ, 

విదేశాంగ మంత్రీ తత సమితీ ఆమోదంతో రూపొందించవలనివుంది. 

తులుగా 
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ఆవిధంగా రూపొందించిన ఆదేశాల(పకారం, ముప్ఫయి ముగ్గురిని నామినేట్ 

చేస్తారు, ఇరవైఏడుగురిని ఎన్నుకుంటారు. నామినేట్చేనే ముప్పయి ముగ్గురిలోనూ, 
ఇరవై ఎనమండుగురు అధికార్లు, (ప్రత్యేక (ప్రయోజనాల (ప్రతినిధులుగా ఇద్దరు అనధి 

కార్లు మరో ఇద్దరు ఉంటారు. ఈవిధంగా. ఒకవేళ సమితిలో (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 
ఓటింగ్ జరిగినప్పటికీ ప్రభుత్వంలో మార్చుజరిగే అవకొశంఏమా(తం ఉండకుండా గవ 

ర్నర్ జనరల్ యొక్క- సమితిలో అధికార్లసంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేట్టు జా్యగత్త పడ్డారు 

కార్యనిర్వాహక (ప్రభుత్వం (ప్రతిపాదించే చర్యలను త్రోనిపుచ్చే అవకాళంకూడా లేకుండా 
వాటికి రక్షణ ఏర్పడింది. రాష సమికుల్లో మాతం, అధికా రేతరులు ఎక్కువమంది 

బి ౧ 

ఉండాలన్న అభ్యర్థనకు అంగీకరించారు. 

ఇరవై ఏడుగురు సభ్యుల ఎన్నికకోసం, సాధారణ నియోజక వర్గాలకుగాని ప్రాంతీయ 

(ప్రాతినిధ్య పద్దతికి గాని అంగీకరించలేదు సరికదా, సభ్యులను “వర్గాలవారూ' “మతాల 

వారు' ఎన్నుకొన్నారు కొంతమందితమ (ప్రయోజనాలదృష్ట్యా కొంతమందిని ఎన్నుకున్నారు, 
రాష్ట్ర) శాసన సమితులు కొందరిని ఎన్నుకొన్నాయి. ఇరవైఏడుగురు 

ఎన్నికైన సభ్యుల్లోనూ అయిదుగురిని ముస్లింలూ ఆరుగురిని భూస్వాములూ ఒక 
రిని ముస్లిం భూస్వాములూ ఒకరిని బెంగాల్ వాణిజ్యమండలులూ, బొంబాయి వాణిజ్య 

మండలులు ఒకరినీ, మిగిలిన పదముగ్గురినీ రాష్ట్రశాసనసమికుల్లోని ఆధికా రేతర సభ్యులూ 
ఎన్నుకున్నారు. మునింలు ఓటరిలో ఒక (ప్రత్యేక నియోజక వర్గంగా తయారైెనట్టు 

ణా కు ౧ —= ౧ 

దీనివల స్పషంగా తేలిపోయింది. ముస్లింలను ఇతరనియోజకవర్గాలుకూడా ఎన్నుకోవచ్చు. 
౧ ౧ n 

సమితిలో మున్లింల సంఖ్య అస్పటికీ తగినంత లేక పోయినట్లయితే నామినేషన్లద్వారా 
భర్మీచేయవలనిన (ప్రత్యేక స్థానాలనుంచి వారికి మరికొన్ని 'కేటాయిస్తారు. 24 

1909 వ సంవత్సరపు చట్టం, క్రింద రూపొందించిన నిబంధనల (ప్రకారం శాసన 

సమితుల విధులను ఎక్కువచేశారు. సభ్యులకు అనుబంధ (ప్రశ్నలడిగే హక్కు సంకక్ర 
మించింది. (పజాబాహుళ్యానికి సంబంధించిన విషయాలనుగురించి కొన్ని నిబంధనలకు 

లోబడి సభ్యులు తీర్మానాలను (ప్రతిపాదించవచ్చు, వాటిమీద ఓటింగ్ కూడా జరుపవచ్చు. 

ఐడెట్లు గురించి చర్చ జరిపే హక్కుకూడా ఎక్కువైంది. అంటే తీర్మానాలను 
జబ హె 

(ప్రతిపాదించవచ్చు. ఆదాయము ౬ ఖర్చు వీటి మీద ఓటింగు జరుపవచ్చు. 

కొన్ని విషయాలమీదమా(తం ఓటింగ్ జరుగడానికి వీలులేదని (ప్రకటించారు. ఆం తేకాక 

గవర్నర్ _ జనరల్ (ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా ఏదైనాతీర్మానానికి అనుమతి నిరాక 

రించవచ్చు. శాసనసమితి తీసుకునే ఏనిర్ణయాన్న యినా వీటోచేవే హక్కుకూడా గవర్నర్ 

జనరల్ పండి. ఉన్నత శాసన నిర్మాణసమికికి ఎన్నికైన సభ్యుల్లో ఎవరినైనా వియమించ 

డానికి నిరాకరించే ఆధికారంకూడా గవర్నర్ జనరల్కు సంక్రమించింది. 
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"ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శాసనసమితి, వరిమాణంలోనూ విధులకు సంబంధించే 

విస్తృతమైంది. ఎన్నికల నిద్దాంతాన్ని సరిమితంగా (ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ సంస్కరణల 
మాటున ఉన్న ఉద్దేశ్యాన్ని మార్లే ఈ విధంగా వివరించారు. 

* గవర్నర్ జనరల్ యొక్క సమితి శాననాలను రూపొందించే సంస్థగానూ పాలనా 

నిర్వహణ సంస్థ్టగానూ (పభుత్వం పట్లా పార్వభౌమ్య పార్ల మెంటువట్లా తనకున్న 

రాజ్యాంగ పరమైన విధులను పీధాటరకంగో నిర్వర్శి ంచేందుకు వీలుగా ఏర్పాటవుతూ 

వుంటుంది, ” 25 

_కాం(గెసు అభి పాయం 

1907 లో సూరత్లో చీలికతర్వాత మితవాదులు పైచేయిగానున్న కాం(గెన్, 
1806 లో సంప్క-రణల (ప్రతిపాదనపట్ల హృదయపూర్వకంగా సంతోషం వ్యక్తవరి 
చారు, కౌని, చట్టం అమల్లోకివచ్చి నిబంధనలను రూపొందించిన తర్వాత కాం[(గైన్ నాయ 

కులు నిరుక్నాహం చెందారు. మతం ప్రాతిపదికగా (ప్రత్యేక నియోజుక వర్గాలను 

ఏర్పాటు చేయడాన్నీ, ఎన్నికలకు సంబంధించి మున్లింలకూ మున్లిమేతరులకూ మధ్యన 
అవమానకర మైన భేదం చూపించడాన్నీ ఎన్నికల్లొ పోటీచేనే వ్యక్తని అనర్హుడిగా ప్రక 
టించేనిరంకుశ అధికారం (ప్రభుత్వానికి సం్యకమింపచేయడాన్నీ సంస్క-రణల్లొ అంతటా 

విద్యావంతులైన భారతీయులపట్ల అవిశ్వాసం (ప్రస్ఫుటం కావటాన్ని నిరనీస్తూ కాంటెను 

1800లో తీర్మానాలను ఆమోదించింది(ఇంగ్లీఘభాషరాని వారిని సభ్యత్వానికి అనర్హులుగా 

చేయాలని కాంగెసు 1828 లో ఆమోదించిన తీర్మానంలో కోరింది.) 27. 

వండిత మదన్ మోహన్ మాలవ్యా 1909 లో లాహోర్ కాం(గెనులో ' అధ్యక్షోప 
న్యాసమిస్తూ సంస్కరణలను ముఖ్యంగా మత (ప్రాతిపదికగా నియోజక వర్గాలను ఏర్పాటు 

చేయడాన్ని గట్టిగా విమర్శించారు. తిలక్కూడా 1916 లో బెల్గామ్లో తమ ఉపన్యా 

సంలో సంన్మంరణలను అవహాస్యం చేశారు. | 

గోఖలే వైఖరి 

నంస్క-రణల వట్ల గోఖలే వైఖరిలో ముఖ్యంగా (వ్రత్యేక వి నియోజక వర్గాల విషయంలో 
కొంత గందరగోళం కవివించింది. చట్టాన్ని ఆమోదించే ముందు. ఆయన "మార్లేను వాతా -. 

సార్లు కలునుకున్నారు ఆయనకు ఒక పతకాన్ని కూడా సమర్చించారు. ఆందువల్ల. సంస్మ_ 

రణలకు,. త్రక్యేక నియోజక వర్గానికి కూడా-అయన కారణమని. ఓక. అఫిప్రాయం 
a 

ఏర్పడింది. - . -* - చా £0 



శః స్వాతంత్ర సమరంలో శేర్నద కానన. సభ పాత 

. ముఖ్యమైన అల్పసంఖ్యాక వర్షాల వారందరికీ (పత్యేక వియో జుకర్గాలుండాలని గోఖలే 
కోరినమాట వాస్తవమే, AR గౌ మున్షింలకేకాక అటువంటి అల సంఖ్యాక అందరికీ 
(వక్సేక నియోజక వర్గాలుండాలిని ఆయనకోరారు. అదీకాక (ప్రాంతాలు (ప్రాతిఫదికగా 
సాధారణ ప్రాతినిధ్యం ఉండాలని కోరుతున్నవుడు (ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు 
చేయడంలో అర్ధంలేదని ఆయన అన్నారు. (త్రత్యేకంగా విడి నియోజకవర్గాలు అంటే 
తమ అభిప్రాయం సాధారణ ఎన్నికల్లొ తమకు తగిన (ప్రాతినిధ్యం లభించలేదనిభావించే 
ఆల్చ్పసంఖ్యాకులకు అనుబంధ ఎన్నికలను ఏర్పాటు చేయడమని గోఖలే వివరించారు. 
1909 మార్చి 29 వ శేదీన ఉన్నత శాసన నిర్మాణ నమితిలో మాట్లాడుతూ గోఖలే తన 
అభ్నిపాయాలను ఈ విధంగా వివరించారు. 

“ప్రాంతాలు ప్రాతిపదికగా తగినన్ని స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిపించడం వరైన మార్గ 

మని నేను భావిస్తున్నాను. ఓటుచేవే అగ రత వున్నవారందరూ కులమత లేదాలు. లేకుండా 
ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనే వీలు క ల్పింబౌలి. ఆతర్వాత సంఖ్యా బలంవల్లగాని ఇతర 
(శ్రాగాని ముఖ్యమైన ఆల్పసంఖ్యాక వర్గాలవారికి అనుబంధ ఎన్నికలు జరిపించాలి, 

ఈఎన్నికలు. అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన వారికి మా(త్రమే పరిమితమై వుండాలి.“ 27 

మార్లే,సంంస్క రణల (వతిపాదనలను (ప్రకటించినప్పుడు గోఖలే ఎంతో ఉత్సాహ పడ్డారు 

"ఇంతవరకు మనం బయటినుంచే అందోళన జరుపుతూ వచ్చాం. ఇకమీద పాలనావ్యవ 
సతో సంబంధకలిగి బాధ్యతాయుకంగావ్యవహరించ వలనివుంటుంది. ” అనుకున్నారు. 
ఆయన. 28 కాని అసలుచట్టం అమల్లోకివచ్చి నిబంధనలను రూపొందించినవ్పుడు గోఖలే 

కొద్దిగా విమర్శించారు. ఎన్నికల విషయంలో వివిధమతాల మధ్య చూసిన అన్యాయమైన 
విచక్షణను తొలగించేందుకూ, అభ్యర్థులను అనర్హులను చేవే షరతులను తొలుగించేదుకూ 

శాష్ట్రికశాపనసమితులలో అనధికార సభ్యుల మెజారిటీ కింత పటిష్టంగావుండేందుకూ నింబ 
ధన్ల్లొ చేయవలనిన -మార్చులగురించి పరిశీలించి మాచించేందుకు ఒక సంఘాన్ని నియ 
మంచాలని నిపార్పుచేస్తూ మాలవ్యా సార్వభౌమ్యు శాసనసమికిలో ఒక తీర్మానాన్ని 
(ప్రవేశ పెట్టినప్పుడు తమ వైఖరిని స్పష్టం చేసేందుకు గోఖలేకు అవకాళం లభించింది. 
ఈసందర్భంగా మాట్లాడినపుడు గోఖలే భూస్వాములకూ మున్లింలకూ (ప్రత్యేక (ప్రాతి 

విధ్యం. "ఇవ్వడాన్ని సమర్థించారు. 1892వ సంవత్సరపు భారతీయసమికుల చట్టవ్రకార 0 

పాఠారణ నియోజకవర్గాలు మాాక్రమే ఉండేవి. ఈ చట్టం అమలుజరిగిసవుడు సమి 
తృుళ్టోవి హిందూసభ్యులకు మంచి బలం 'వచ్చింది “...ఇది మహమ్మదీయులకు బాధ 
కలిగించింది. ఏ జాతీయతకోసం అందఠూ కృషిచేస్తున్నా రో  ధావీదృష్ట్యా వారు. అటు 
వంటిన్టీతిలో ఉండడం మంచిదవి వారికి చెస్పినందువల్ల ఉవయోగం లేదు "ఇదంతా. 
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ఆలోచించిన మీదట, ముస్లింలకు (ప్రత్యేక (ప్రాతినిధ్యమివ్వడం అవసరమూ మంచిదీ అని 
గొ 

గోఖలే అభిప్రాయ పచారు. కాని నిబంధనల (పకారం, సమితుల్లో ము న్లీంలకు ఆవసర 
a 

మైన దానికంపే ఎక్కువ ప్రాతినిధం,..అభి౭చింది. దీన్ని సరిడిడాలని గోఖలే అభి 
(ర లి త “ 

r తా జ్ ఇ స్ ఇ . ఛి ఇది ఇ చ వాం (పాయపద్దారు. ఓటుచేనేహక్కులోనూ అభ్యబ్టల అర్హతల్లోనూ ఉన్న భెడాల్లో ఇ 
అనవసర మైనవి. వీటన్నిటినీ తొలగించవలసివుంది. రాష్ట్ర) శాసనిసమితుల్లో ఎన్నివైన 
సభ్యులు ఎక్కుప సంఖ్యలో వున్నందువల్ల పమాదమేము.. రేదనికూడా గోజరే అధి 

(పాయసున్హారు. బెంగాలులో అది పమాదవూరం కానపు!. మిగరా రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు 
యె గ న. 

కాదు ? 

ఈ లోపాలస్నిటిసీ ఎత్తిచూపినతర్వాతి గోఖలే అమ లిర్మానం విషయమై పట్లు పెట 
జీ త క్ టి అ 

మ ట్ర్ జు © అ గక వాస ఉనే oe Sy గ విం సమితిలో ముస్తంలకు (పర్య (వా౭నిధ్యింగురింది (పెళ్ళి ంచవద్దనీ, మాలవ్యాకు వద్దసి, 

విజ్లివి చేశారు. ఆయన ఈవిదంగా అన్నారు. 
ఖా లిం 

“ఇక్కడి ఈ (ప్రశ్నను లేవనెత్తి నట్టయితే మరొకచోట మరొకరు గోవధగురించి, 
వాది బి 

హిందూ = ముస్లింల కొట్లాటలగురించి అటువంటి ఇతర విషయాలను గురించి (ప్రస్తా 

వించపచ్చు. ఈ సెమిరిద్వారా రెండ మతాలమధ్యా మనం సెందొందించాలని ఆశస్తున్న 

సామరస్య పూరితమైన సహకారం, దేశమంతా వ్యాపించాలని ఆశిస్తున్న ఆ సహకారం 
అప్పుడు దురదృష్టవశాత్తు చెదిరిపోతుంది. గౌరవనీయులైన నామ్మితులు పండిత మదన 

టి — న్్ 

మోహన మాలవ్యా కాంక్షిస్తున్న దానికికూడా పసమాదం సంభవిస్తుంది. "29 

తమ సహచరుల విమర్శకు గురవురూ రాజ్యాంగ సంస్కరణ పెట్ల ఆనుకాలంగానూ 

అవగాహనతోనూ (ప్రవర్తించి సిప్పిటికీ గోఖలే (బిటిష్ సా(మాజ్యవాదుల విశ్వాసాన్ని 

చూరగొనలేక పోయారు. ఇంండులో ఆయన్ను కన్జర్ వేటివ్లు ( సంప్రదాయ 
పాలకులు) 'హిందూకు (దారు అని పర్షించేవారు. మింటో, మాన్లేకు రాస్తూ అరివాదులు 
సంస్కరణలను హర్షిస్తారని తాము ఎదురు చూడనే లేదని పేర్కొన్నారు. ''గోభలే ఇంత 

తిర బి 

తెలివితక్కువగా (ప్రవరిసాడనికూడా ను అనుకోలేదు. అధికార్లు కాంవైసును అణిచి 
వేయడానికీ తమనూ తమ మి(త్రులనూ (పక్కొకుగెటి వేసేందుకూ [పయత్నిసున్నారని 

లు = ఈ 

గోఖలే మాట్లాడ్నంలో అప్హంలేదు”. గోఖలే మూటలను అంతగా పట్టించుకోవద్దని మింటో 
హెచ్చరిక చేయడం మార్లేకు నవ్వుపుట్టించింది. ఈ విషయంలో భయపడవద్దని ఆయన 
మింటోకు హామీ ఇచ్చారు. “నేనెప్పుడూ జాగ్రత్తగానే ఉంటాను. జన్మతః స్కాంట్లు 
ఎవరినీ సులభంగా నమ్మరు” అని ఆయన మించోకు సమాధానం చెప్పారు. 30 

తుఫానుకు ముందు (ప్రశాంతత ( 1910 _ 1917 ) 

1909 వ సంవత్సరపు భారతీయ సమితుల చట్టం అమలు జరిగిన కాలంలో అంటే 

36 
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2 స్వాతంత్ర నమరంతో కేంద్ర శాసన నభ పాత 

1910 నుంచీ 1920 వరకూ-అనేక పరిణామాలు జరిగాయి. జాతీయ ఉద్యమంలో 1818 
వరకూ అతివాదులూ మితవాదులమధ్య చీలిక ఏర్పడింది. అందువల్ల రాజకీయరంగం 
కొంతమేరకు మందకొడిగా. వుంది. సార్వభౌమ్య శాసన నిర్మాణసమితి కోర్యకలా 
పాల్లోకూడా దీనిప్రభావం కానవచ్చింది. 1810 - 1917 సంవత్సరాలమధ్య భారతీయ 
శాసననిర్మాణసమితి 181 బిల్లులను ఆమోదించినట్లు మాంటేగు _ ఛెమ్స్ఫర్డ్ నివేదిక 
(1818) లో “పేర్కొన్నారు. వీటిలో 77, అంటే 59 శాతం, ఎటువంటి చర్చా జరేగ 

కుండానే అమోదం పొందాయి. ఒకవైపున ప్రభుత్వమూ మరొళవైపున సమికిలో మీక 
వాదులూ, ఉదారవాదులూ కూడా కొంతమేరకు రాజీధోరణిలో వ్యవహరించడం వల్లనే 

ఇది సాధ్యమై వుంటుంది. 

అయితే సమితిలో (పభుత్వచర్యలను ఎవరూ వ్యతిరేకించ లేదనీ గట్టిగా విమర్శించ 
లేదనీ అర్ధంకాదు. సవరించిన సమితి మొదటిసారి సామా'వేశ మైనప్పుడే (పభుత్వం 
రాజుద్రోహానికి దారితీనే సమావేశాలను ఆరిక 'పేందుకుద్దేశించిన 1907 వ సంపత్సకపు 

చట్టాన్ని మరో ఆయిదునెలలు పొడిగించేందుకు ఒక బిల్లును (పవేక పెట్టింది. గోఖలే 

మరి.కొందరూ బిల్లును వ్యతిరేకించారు. 1910 వ సంవత్సరం ఆగిస్టు ఆరవతేదీన 

మాట్లాడుతూ. గోఖలే, దేశం (ప్రశాంతంగా వున్నపుడు (ప్రస్తుత బిల్లువంటి కఠినమైన 
బిల్లును ఆమోదించడం మంచిదికాదని . పేర్కొన్నారు. (ప్రభుత్వమూ -- _పజలమధ్య 

మామూలు సంబంధాలు నెలకొనేందుకు కూడా ఈ బిల్లు సహాయపడదని ఆయన 
చెప్పారు. ఈ చట్టంవల్ల (ప్రభుత్వావికి విస్తుతమైన అధికారాలు లభిస్తాయి. వీటిని ఉప 
యోగ్నించిన పక్షంలో అవి తప్పకుండా దుర్వినియోగ మై దేశంలో అన్ని కార్యక లాపాలూ 

స్థంబించిపోతాయి. ఈచర్య అసాధారణమైనదని వర్ణిస్తూ సచ్చిదానందనిన్హా, చర్చ జరిపే 
న్వేచ్భ ,తగ్గిపోతుందనీ పోలీసులకు (పజల కార్యకలాపాల్లొ జోళ్యంచేసుకునే అధికారం 
లభిమ్తందనీ తతృలికంగా (ప్రజల్లొ చికాకూ విసుగూ ఏక్పడతాయని చెప్పారు. జాతీయవాద 
మున్లిం అయిన మజహరుల్ హక్, మదన్ మోహన్ మాలవ్యా, బి. యన్. బసు, 

ఆర్ | యన్. మధోల్య ర్ కూడా బిల్లును వ్యతిరేకించారు. జాతీయవాదులు వ్యతిరేకించి 

నప్పటికీ విల్లును ఆ మోదించారు.. 
వడ్డేట్టుమీడ జరిగిన చర్చలో సమితిలోని అధికారేకర సభ్యులు - (ప్రభుత్వ ఆర్థిక 

విధానాన్ని. విమర్శిస్తూనే వచ్చారు. 1910 వ సంవత్సరంలో బడ్జెటు చర్చలో పాల్గొంటూ 
సచ్చిదానరద నిన్హా,.రాష్ట్ర) (పళుక్వాలు (పజలకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలకు ఇంకా: 

ఎక్కువ ఖర్చు చేసేందుకు వీలుగా. భారత [ప్రభుక్వమూ రాష్ట్ర) (ప్రభుక్వాభమధ్య. మెరు 

గ్టైన్ష్యఆక్డిక ఏర్పాబు ఉండడం చాలా అవసరమని చెప్పార్ను. అప్పటి. ఏర్పాల్ల కారం 
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“సార్వభౌమ్య. (ప్రభుత్వం రాష్ట్రపు గొల్జెలను పూర్తిగా -బోడిచేసి -ఆవిచలిలో ఒజీకి 

పోతున్నా పట్టించుకునేదికాదు. 31" నీస్హా 1911 వ సంవత్సరం: బడ్జెటు 'ఉపన్యానమిస్తూ, 

భారత దేశంలో వుంచిన | బిటిష్ _నైన్యానికయే ఖర్చు ను (బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమూ బారత పభు 

త్వమూ. న్యాయమైన పద్ధతిలో. పంచుకోవాలని గట్టిగా కి కోరారు. దానిమూలంగా _మిగిల్లే 

ధనాన్ని భారత దేశంలో విద్యాభివృద్ధికి వెచ్చించాలని అర్ధించారు. అంతకు ముందు 

పన్నెండు సంవత్సరాలలో నెన్యమూ పోలీసుశాభా విద్యకంటె ఇరవై ఆయిదింతలు 

నిధులను పొందినందుకు ఆయన విచారం వ్యక్కపరిచారు.32_ : 

మార్లే-మింటో సంస్కరణల మూలంగా, సమితి ; సభ్యులకు వార్షిక బడ్జెటు జు 

తీర్మానాలను [వకిపాదించే హక్కు. సంక్రమించింది. వాటిమీద ఓటుచేచే హక్కుకూడా. 

కలిగింది. సమితిలోని అధికారేతర సభ్యులు ఈ హక్కును బాగావినియోగించుకున్నారు. 
మిగులు నిధులను విద్య - వైద్యసహాయం - పరిశుభ్రత మొదలైన (ప్రజాపంకేమ కార్య 
కలాపాలకు వినియోగించాలన్న తమకు అతి_పియమైన కోరికను పదేపదే వెలిబుచ్చడానికి 
గోఖలే ఈ హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కాగితాలూ మొదలైనవీ _ ముణ = 

రైల్వేలు = ముద్రణ యంత్రాలు - ఉప్పు - పోలీసుశాఖ మొదలైన వాటిమీద ఖర్చు 

తగ్గించాలని కో, తూకూడా ఆయన అనేక తీర్మానాలను (ప్రతిపాదించారు. దేశవాళీ పరి 

శ్రమలను అభివృద్ధి పరచాలని కూడా అధికారేతర సభ్యులు ఎంతో ఆశించారు. ఉదా 

హరణకు మాలవ్యా 1911 మార్చ్ 9 వ తేదీన దిగుమతి చేసుకుంటుస్న పంచదార మీద 
సుంకాన్ని ఏక్కుప చేయవలనిందని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. ఇ 
విధంగా చేసినపుడు దేశంలోని పంచదార పరిశ్రమపోటీకి తట్టకోగలుగుతుందని ఆయన. 

వాదించారు. గోఖలే దీనికి ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు: దేశంలోని పంచదార పరి 

(శమ పూర్తిగా నాశనమైపోకుండా కాపాడేందుకు తీసుకోవలసిన చర్యలను సూచించేం 
దుకు తగిన సంఘంచేత దర్యాప్తు జరిపించవలసిందని ఈ సవరణలో (ప్రభుత్వాన్ని 
కోరారు. . కై 

" సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ 1918లో సార్యభౌమ్య శాసన నిర్మాణ సమితిలో సభ్యు 
లయారు. సభ్యులైన “మరుసటి నెలలోనే నేర- విచారణలో న్యాయశాఖనూ, పాలనా 
నిర్వహ ణశాఖనూ వేరు చేయాలని నిఫార్చుచేస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని (_పవేశ పెట్టారు. ఆ 
తర్వాత, వప్మితికలచట్టాన్ని సవరించాలని కోరారు.. 1910లో ఈ చట్టాన్ని ఆమో 
దింఛినపుడు .సమితిలోనూ, బయటా వివాదాలకు దారితీనింది. ఈ ._చట్టంనల్ల పోలీసు 
శాఖకు చాలా అధికారాలు. లభించాయసీ -పీటిని. నిరంకుశంగా ఉపయోగిస్తున్నారఖీ ఆయన 

ఫిర్యాదు. 1915 మార్చ్ 18వ 'శేదీన సమితిలో (ప్రవేశపెటిన - నేరాల, చట్టం 
సవరణ. లిల్లునుకూడా అయన ఇదే.దృష్టితో విమర్శించారు... ౧౧౩ 3 
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నైన్యంలోనూ సర్వీనుల్లోనూ భారతీయులను నియమించాలన్న. విషయమై 
సమితిలోని భారతీయులు ఎప్పుడూ శ్రోద్ధవహిస్తూ వచ్చారు. భారత పౌరసర్వీసులకు 
పరీక్షలు ఇంగ్లాండులోనూ భారతదేశంలోనూ ఒకేసారి జరగాలనీ, సర్వీసులలో 

భారతీయులకు యాభైశాతం (పాతినిధ్యం ఉండాలనీ సిఫార్సుచేస్తూ 1017 ,నెప్టెంబరు 
21వ తేదీన సమితిలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఈ తీర్యా నాన్ని " సమర్థిస్తూ 
డి. యి. వాచా, భారతదేశంలో అశాంతికి మూలకారణాల్లో ఒకటి, పౌర వన్ 
(శిటిషువారి ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండడ మేననీ దిన్ని సరిదిద్దవలనివుందనీ -2 ప్పారు. 

ఈ తీర్మానంవల్ల సర్వీసుల్లో (బ్రీటిషువారి ప్రాజల్యం ఇప్పటి మో స్తడగా ' కంక. 
దానివల్ల ఇబ్బందులు తలఎత్తుతాయనీ బవిటిష్ సభ్యుడు సేర్కొన్నారు.. సర్వీసుల్లో 
(బిటిష్వారు అసలు ఎక్కువమంది ఎందురు ఉండాలని ఎమ్. ఎ. జిన్నా నిటిష్ 

సభ్యుడిని (ప్రశ్నించారు. 34 ఆ తర్వాత (1918 ఫిబవరి 27) వి. ఎస్, 
(క్రీనివాసశా స్రీ ఒకి కర్తగా ప్రరిపాడిస్తూ రాయల్ ఇంజనీర్లకు కొన్ని: ఉవోశగాలను 
కేటాయించడంతప్ప పబ్లిక్వర్క్ శాఖలోనూ, రై ల్వేల్లోనూభార తీయ ఇంజనీర్లనే నియ 
మించాలసి వ. "భారతీయ ఇంజనీర్లు, భారరీయులై స కారణాన (బిటిక్ ఇంజ 

సీన్లకు ఏమా(కత్రం తీసిపోరని ఆయన గట్టిగా చెప్పారు. ఆయన తను లీర్మానం 
వీగిపో ోయినప్పుడు, రైల్వేలు, తంతి-తపాలా సర్వీసుల్లో ధారతీయులక ౦ టె ఆంగ్లో 

ఇండియన్ల కు (ప్రాముభ్యమివ్వరాదని సూచించాడు. ఈ తీర్మానంకూడా వీగిపోయింది. 
ఆతర్వాత ఆయన, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ చేసిన సిఫార్సుల దృష్ట్యా సాంకేతిక - 

శాస్త్రీయ సర్వీసుల్లోకి పూర్తిగా భారతీయులనే తీసుకోవాలని (ప్రలిపాదించారు. ఇదికూడా 
కష్టతర మేనని (పభుత్వం మొరపెట్టకోవడంకో కాశ్ర్రి తమ శీర్మానాన్ని ఉపసంహ 
రించుకున్నారు. 

రౌలట్ చట్టాల (పతిఘటన (19181919) 

రెండవ (పపంచయుద్ధం ముగియదోతూవుండగా భారతగేళశంలో విప్లవ చాతీయ 

ఉద్యమాన్ని ఆణచివేనేందుకు (ప్రభుత్వానికి వి సృృతమైన అధికారాలు అవసరమౌతాయని 

(బిటిష్వారు గుర్తించాడు . భారతదేళంలో పా ఆ; ప్పటికే ఉదిక్తంగా వుంది. 

1916 వ సంవత్సరపు లక్నో ఒప్పందం తర్వార హిందువులూ - ముస్షింల మధ్య 

పరస్పర అవగాహన  పెంపొందింది. భారత (ప్రభుత్వం జా్యగత్త పడదలచింది. 

1917 డిశంబరు 10వ తేదీన రాజుద్రోహ విషయాల సంఘం ఒకదాన్ని నియమించింది. 
దీనికి, జస్టిన్ నిడ్నీ రౌలట్ అధ్యక్షులు. భారతదేశంలో విప్లవ ఉద్యమం (విప్లవ 
ఉద్యమాన్ని రాజుదోహ ఉద్యమమని . వర్ణించారు) . గురించి దర్యాప్తు జరిపి, పటిష్టమైన 
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విధంగా చర్య తీసుకునేందుకు ఈ సంఘం నిఫార్పులు చేస్తుంది. దేశంలో అప్పుడు 

అమల్లోవున్న సాధారణచట్టం, సమస్యను పరిష్కురించజాలదనీ యుద్ధం ముగినీన 

తర్వాత అంతమయే భారత రక్షణ చట్టానికి చెందిన కొన్ని (ప్రత్యేక అధికారాలు 

సాధారణ చట్టానికి శాశ్వతంగా జదలాయించాలనీ రౌలట్ సంఘం తన నివేదికలో 

నీఫార్చు చేసింది. 

ఈ సంఘం చేనిన నిఫార్చులపట్ల భారతదేశంలో తీవ్ర నిరసన వ్యకమైంది. 
సార్వభౌమ్య శాసననిర్మాణ సమితిలో ఈ నివేదికమీద ఛర్చ జరిగేముందు 1918 
సెపైంబరు 19వ తేదీన జి. యన్. ఖపర్తే ఒక అధికారేతర తీర్మానాన్ని (ప్రతిపా 

దించారు. నిర్పంధాలను విధించే చట్టాలను ఆమోదించడమూ అమలు పరచడమూ 

అసలు అవసరమా అన్న విషయమై దర్యా ప్పుజరిపేందుకు ఒక సంఘాన్ని నియమించా 
లని తీర్మానంలో కోరారు. (ప్రభుత్వంమాత్రం వెనుకాడలేదు. రౌలట్ సంఘం చేసిన 
సిఫార్పులను అమలుపరచాలని తలపెట్టినటు (ప్రకటించింది. 1919 ఫి(ఐవరిలో డీనికి 

గాను సార్వభౌమ్య శాసననిర్మాణ సమితిలో రెండు బిల్లులను (ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో 
ఒకటి, భారతీయ నేరాల చట్టం సవరణ బిల్లు, రెండవది నేరాల చట్టం (అత్యవసర 

అధికారాల) చిల్లు. వీటిని మామూలుగా రౌలట్ బిల్లులు ఆని వ్యవహరించేవారు. 

భారతదేశమంతా ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకించింది. అప్పటికే రంగంలోకి (వే 

శించిన గాంధీజీ ఈ నిల్లులు చట్టాలయినట్లయికే తాము సత్యాగ్రహ ఉద్యమాన్ని 

(ప్రారంధిస్తామనీ ఈ చట్టాలను పాటించబోమసీ (ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా పర్య 

టన ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వం తలపెట్టిన ఈ నిరంకుళచట్టాలను (పైతిఘటిస్తామనీ 
(ప్రకిజ్ఞపూనవలనిందని ఆయన (ప్రజలకు ఉద్బోధించారు. 

దేశమంతా ఒక్కుమ్మడిగా ఈ విధంగా (ప్రతిఘటిస్తున్నప్పటికీ దేశ వ్యవహారాల 

సభ్యుడు నేరచట్టపు (అత్యవసర అధికారాలు) బిల్లును సార్వభౌమ్య శాసన నిర్మాణ 
సమితిలో 1919 ఫిబవరి 9వ తేదీన (ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును ఒక సిఫార్సుల 
సంఘానికి నివేదించాలనీ ఆ సంఘం తన అభిప్రాయాలను 1919 మార్చి 6వ తేదీకి 

తెలియచేయాలనీ (ప్రతిపాదించారు. ఆయన ఉపన్యాసం ముగిసిన వెంటనే విఠల్ భాయ్ 

_ పపేల్ మాట్లాడుతూ, శాసననిర్మాణసమితి పదవికొలం ముగినీనతర్వాత ఆరునెలలదాకా 

ఈ బిల్లును తలపెట్టరాదని కోరుతూ ఒక సవరణను (ప్రవేశపెట్టారు. ఆరాచకవాదుల 
పట్ల తమకేమీ సానుభూతిలేదని అంటూ పేల్ విప్థవనేరం ఏదైనా జరిగిందీ అంటే 

ఆది రాజకీయ పాలనా నిర్వహణ స్తభ్ధిత వల్లనేనని పేర్కొన్నారు. దానికి పరిష్కార 

మార్గం పాతుకుపోయిన కష్టనిష్టూరాలను తొలగించడమే గాని, రాజకీయ కార్యకలా 



24 స్వాతం (త్ర -సనుర్తంిలో; కేంద ఎశాననంసభ పాత్ర 

పాలసు ౬ ఆజీచివేయడంకాదని”. చెప్పారు: " మాంటేగు _:  ఛెమ్బ్ఫర్డు-- సంస్కరణలు: 
రాబోతున్నా యవి. అవి ' అమల్లోకి” వచ్చినప్పుడు అదీ (వజానాయకులు సూచించిన సవ 
రణలతోఫాటు - ఆవి. అమల్లోకి “వచ్చినవ్పడు విప్లవ నేరాలుకూడా అర్మకమాకాయని 
చెప్పారు, 35. 

సత్యాగ్రహమూ - సహాయ నిరాకరణ విషయాల్లో మితవాదులూ' ఉదార 

వాదుల్తూ గాంధీజీతో ఏకీభవించనమాటమా(్రం వాస్తవమే. "(ప్రజల రాజకీయ కార్య 
కోలోపాలను (ప్రభుత్వం అణీచివేయడాన్నీకూడా వారు ఆమోదించలేదు. " శాసన నిర్మాణ 
సమితిలో రౌలట్ .'బిల్లులను (ప్రతిఘట్టంలోనూ వీరు వ్యతిరేకించారు. అత్యవసర అధి 
కారోల బిల్లులో ' (ప్రభుత్యం. తలపెట్టిన చర్యలు స్వాతంత్ర్యాన్ని అతితేలికగా నిర్లక్ష్యం 
చేశాయని 'గ్రీనివాసశాశ్రి పేర్కొ గన్నారు. నిజమైన భారతీయుడెవడికీ ఈ సందర్భంలో 
భిన్నో భి ప్రాయముండడదని చెబుతూ తేజ్ జహదుర్ స్యపూ విద్యు కధర్మం పాటిస్తూ 

తోము బిల్లును వ్యతిరేకెస్తున్నామనీ 'పకేల్ (ప్రతిపాదించిన సవరణను బలపరుస్తున్నామనీ 
డద్దాటించారు. ' కె. వి. రంగసామి అయ్యంగార్. బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఈ విధంగా 
అన్నారు : “_ప్రావీనరాజులు ఎదురచూనినట్టు మనం సలహా ఇచ్చేందుకు ఏమా[ఈం 
వీలులేదు.” భారతదేశంలో విప్లవ హింసాకాండ చరిత్రను తిరుగవేస్తూ మాలవ్యా," 

దీవికి బాధ్యత . [పళుశ్వానిదేనని చెప్పారు. రాజా రామ్పాల్వింగ్, సతీనాద్రాయ్, 
పకేల్ను స్గమర్థించారు.. ఈ బిల్లు, ఆమోదం పొందినట్లయిశే దేశంలో రాజకీయ కార్య. 

కలాపాలు, పంటుపడీ (ప్రజాజీవితంలో ప్కదబ్దత . ఏర్పడుతుందని సు రేం్యద్రనాథ్ బెనర్జీ 

చెప్పాడు. [శత 

మహమూదాబాద్ రాజా బిల్లును ప్యతిరేకిస్తు అసందర్భంగావుందనీ సరిగాలేదసీ 
ఆనవసర మైనధనీ బ్రిటిష్వారికి తగినదికాదనీ చెప్పారు. . (ప్రభుత్వం ఏక్షణములోనైనా 
పఢిపోయేన్ట్తిలో వుందవి మజహరుల్ హక్ హెచ్చరించారు. అంతకుముందు, అంటే 

1918. నెన్టైంబరు 28న తేదీన రౌలట్. సంఘం వివేదిక పరిశీలనను -కొంతకాలం అని 
వుంచాలని, ఇఫర్డ్ ఓక్ తీర్మానాన్ని (పతిపాదించినపుడు ఎమ్. ఎ. జిన్నా. మాట్లాడుతూ 

సంఘం. పేర్కొన్న. విష్లవనేరాలమ ఆరికట్టాలవి మిగతా జందరికండే దారతీయ సభ్యు 
లకే..ఎక్కుువ ;. ఆదుర్దాగా : వుందని చెప్పారు... ' “నేరాలను _. అరిక 'పేందుకు. అనుస. 
రించవలనిన. విధానాన్ని. మాతో: నం(ప్రతించకుండా. మీరే నిర్ణయించినపుడు మా .సహ్మో, 
యాన్ని కోరడానికి వీలలేదు” అనికూడా 'జిన్నా ఆన్నారు... “మేము మఘీకో. సహ. 

కరించాలని ఘీరు, కోరుతున్న ట్టంబ్లశే. . దేశఫాలనకు మీరు విధిస్తున్న _విధానాల్లో మాష 
'కూడాకొంర శ్రాఢ్యక్నా కొంచ ,ఆధ్ధికారమూ ఇవ్వండి". ఆని జిన్నా, అడిగారు. _ 1019 



“సమీతులకు' సంబరధించిన ' చట్లాళ-అవతరళ్న గ ణ్ 

ఫ్మిజవరి 6వ తేదీన? (బిటిషు-సభ్యుడు - - బిల్లును టై కవాలంకననక. శా! “ చెల్లును 

వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద ఉపన్యాసం చేశారు. 36 I 

ఇంత (ప్రతిఘటన - ఉన్నప్పటికీ" (వ్రభుశ్వపు' ' బిల్లు 1919 మార్చి 18వ తేదీన 
అమోదింపబడింది. జెన్నా ఎంతో వీ(భాంది చేందారు.' మార్చి 28వ' శేదీన వైన్ 
రాయ్కి ఆయన ఈవిధంగా రాశారు ; ప నం 

“భారత (వభుత్వం రౌలట్ బిల్లును ' ఆమోదించడ మూ ' దానికి గవర్నర్ జన్ 

రగా మీరు, (ప్రజల అధిప్రాయాన్ని థాతరు చేయకుండా అనుమతినివ్వడమూ -- 

వీటితో (బిటిమ' న్యాయంపట్ల (ప్రజలకున్న ' విశ్వాసం బాగా చెదిరిపోయింది. అంతే 

కాకుండా సార్వభామ్య శాసననిర్మాణసమితి వ్యవస్తీకరణ ఎటువంటిదోకూడా స్పష్టంగా 

తేలిపోయింది. నామమాత్రంగానే ఇది శాసనసభ: నిజానికి విదేశ అధికార్లు ఎటు 

తిప్పితే అటు తిరిగే యంత్రం మాత్రమే ఇడి. ' అధికా రేతర భారతీయ సభ్యుల పక 

(గీవ అభిప్రాయాన్ని గాని, మొత్తం(పజుల అభిప్రాయాన్నిగాని, ఏమాత్రం లెబ్బచేయ 

లేదు. శాంతి సమయాలలో ఇటువంటి చట్టాలను చేసే (వళుత్వం_ పౌర (వభుత 0 

అనిపించుకోశాలదని నా అభ్నిపోయం. "37 

చివరకు ఆయన సార్వభౌమ్య శాస సననిర్మాణసమితిలో సభ్యత్వానికి ' ఆపో 
ఇచ్చారు. - | - 

మార్లే _ మింటో సంస్కరణలు : కొత్త విధాన మేదీలేదు 

అప్పటి ఉత్సాహంలో. మార్లే - మింటో సంస్కరణలు చాలాగొప్పవని అను 

కున్న మాటనిజుమేనని అయికే వీటిలో కొత్త ఏమీలేదనీ విదేశాంగ- మంతి ఎడ్విన్ 

మాంటేగు, భానత వైన్రాయ్ లార్డ్ ఛెమ్స్ఫర్డ్ ఒప్పుకున్నారు... - అన్ని విషయా. 
ల్లోనూ (ప్రభుత్వాని డే చుది నిర్ణయంగా. ఉండాలన్న షన న ఆధార ఫడినవస్ 

కూడా వారు అంగీకరించారు. 38 - 

1918 తర్వాత, తెజమరుగునపడి ఆదరిమిలా భారతీయ ఉదారవాదుల. పార్టీని 

ఏర్పాటుచేనుకున్న. ' మితవాద - జాతీయవాదులు కూడా _ దీన్ని గుర్తించారు. గ్. 

వాదుల పితామహ్ముడైన _ఎస్.- ఎన్... బెనర్జీ ఈ. “విధ౭గా .. ఆన్నారు.: 2 “మార్లే-మింటో 

సంస్కరణ లకింద ఏర్పామెన షమికులు కలం ఫలహాలిచ్చే. . సమితులు 'మాకమే. 

భారతీయులు ఏకగ్రీవమైన. అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడిచేషినప్పడుకూడా ఇవి అదే 

విధంగా పనిచేశాయి, ఆఖర్తువరకు దీవిలో, మార్పులేదు.” "39. లండన్లోని. 

భారతీయసమితిలో ,కొంతకాల్యం : సభ్యుడుగా. పనిచేసిన, స్టర్ సి: శంక రన్స్ . శాయర్ సమ. 



26 స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద్ర శాసన సభ పాత్ర 

తుల గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని ఇంకా కటువుగా చెప్పారు. ఆయన తమ పత్రాల్లో 

ఇలా (వాసుకున్నారు : 

“శాసన నిర్మాణ సమితులూ అవసరమైన శాసన గంస్కరణలకు సంబంధించి 

నంతవరకు ఈ సంస్కరణలు నిర్వీర్యమెనవిగా బుజువయ్యాయి. ఇబ్బందులను 

తొలగించడంలో నిరువయోగమయాయి. (పైజాభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు (ప్రభు 
త్వానికి ఈ సంస్క,రణలవల్ల అదనపు అధికారాలు లభిస్తాయని ఈ సంస్కరణలకు 

బాధ్యులై నవారు ఆశించారు. భారతీయ నాయకులకు (ప్రభుత్వానికి కొంతమేరకు నచ్చ 

చెప్పే వీలుకలుగుతుందనీ దానిమీదట (ప్రభుత్వం (ప్రజుల నిజమైన ఇక్కట్లను తొల 
గిస్తుందనీ కూడా ఆశించారు. ఇవేవీ ఫలించలేదు. విద్య - స్థానిక స్వయంపాలన - 
పరిశ్రమలూ-సర్వీనులు - రెవిన్యూ ఆర్థిక విషయాలు - వీటికి సంబంధించిన తీర్మానాలన్ని 
టినీ (త్రోనిపుచ్చారు. ఒకవేళ కొన్నిటిని ఆమోదించినా అవి చాలా స్వల్పమైనవి, “40 

శాసననిర్మాణ సమితుల్లో భారతీయులు పాల్గొనడంవల్ల భారత జాతీయతకు హాని 

కలుగుతుందని అప్పట్లో తీవ్రవాదులు అని పిలువబడుతున్న లాలా లజపశ్ రాయ్ మొద 

లైన ఉగ్రజాతీయవాదులు అభిప్రాయపడ్డారు. 1920 జూలై మూడవ తేదీన లజుపత్ 

రాయ్ “ది బ్రుబ్యూన్' లో ఈ విధంగా రాశారు. 

“1910 వ సంవత్సరపు పత్రికల చట్టాన్ని ఆమోదించడంలో గోఖలే సహ 

కరించారు. 1915 వ సంవత్సరపు భారత రక్షణ చట్టాన్ని ఆమోడించడంలో 

పండిత మాలవ్యా సహకరించారు. 1917-18 మధ్య జరిగిన గొప్పయుద్ధపు ఖర్చులకు 

గాను పదికోట్ల పౌండ్లు (దాదాపు రెండువందల కోట్ల రూపాయలు) కానుకగా ఇవ్వడంలో 

జాతీయవాదులు సహకరించారు. గత పన్నెండేండ్లలో శాసన సమితుల్లో సభ్యులుగా 
వున్న భారతీయులందరూ కలిని చేనిననేవకంజ, పైన పేర్కొన్నవారూ మరికొందరూ 

దేశానికి ఎక్కువ హాని కలిగించారు. (ప్రభుత్వ విధానపు మూలసిద్ధాంతాలకు సంబం 

ధించి భారతీయ సభ్యులు శాసన సమికులను (పభావితం చేయళలేకపొయారు. "41 

సమితిలోని భారతీయ సభ్యులు పటిష్టమైన (ప్రతిపక్షంగా పనిచేయలేకపోయిన 
సంగతి నిజమే. “భారత రాజ్యాంగ సవరణలను గురించిన నివేదికలో పేర్కొన్నట్టు 
1909 తర్వాత ఎనిమిది బిల్లులు మా(త్రమే తీవ (ప్రతిఘటనను ఎదుర్కోవలని వచ్చింది" 
(పయివేటు బిల్లులు అఆయిదుమా(త్రమే ఆమోదంపొందాయి. కాని, 1911 లో అడిగిన 
వపశ్నలకు రెండింతల (ప్రక్నలను 1917లో అడిగారు. అంటే (ప్రశ్నించే హక్కుకు 

విలువ ఏర్పడిందన్నమాట. 42 (ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాలను గురించీ 
అరక విషయాలను గురించీ. తీర్మానాలను (ప్రతిపాదించేందుకు కొత్తగా సంక్రమించిన 
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హవమ్కలను భారతీయ సభ్యులు బాగా వినియోగించుకున్నారు. తమ తీర్మానాల ద్వారా 

వీరు (ప్రజల ఇబ్బందులను వెల్లడిచేయగలిగారు. ముఖ్య విషయాలగురించి (పస్తావించి, 

(ప్రభుత్వం తన విధానాన్నీ, చర్యలనూ వివరించేట్టు చేశారు. దీనివల్ల (వభుత్వంకూడా 
జాగ్రత్తగా వుండేది, “అధికారులు ఎక్కువసంభ్యలో ఉన్నప్పటికీ వారు (అధికారేతర 

సభ్యులు) చాలా సందర్భాల్లో పటిష్టంగా పనిచేశారని మాంచజేగు, ఛెమ్స్ఫర్డ్, ఈమ 

నివేదికలో ఒప్పుకున్నారు .43 

శాసనసమిళులు సలహాోలిచ్చే సమితులు మా(త్రమేసిని మికవాదులు గుర్తించి 
క్రిలోనే పాల్గొనేవారు. వీరివల్ల చర్చలు ఎంతో బాగుం 

డేవి. చాలా సందర్భాల్లో పభుత్వ విధానాలనూ (ప్రచపాదనలనూ విమర్శించేవారూ, 
పృతిరేకించేవారుకూడా. సర్వీసుల్లోనూ ంలోనూ థారరీయులనే నియమించాల 

దేశవాళీ పరిశ్రమలకు రక్షణ కల్పించాల 

రౌలనగెంచాలనీ విద్యను అభివృద్ధిచేయాలని వీరు 'పతే;కొంగా కోరుతుండేవాట. 

భః అప జ "3 వ వ్ ఇ దహిష్యురణ - సందేశ్ ఉద్యమాలవెంబడే గంయంపాలనకోసగం దేళవ్వ్యా పంగా 
వ. వి ©. లది 

ఆందోళన జరుగుతున్న సమయంలో మార్లే _ మించే గంస్క్యరణలను రూపొందిం 
ag) 

చారు, ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలోని వివిధ రాజకీయవర్లాల వైఖరిని మార్లే వర్ణించారు. 
జస (=. జనన ఇలాకా వవ్ ఇ అ డ్ ఆూ (ed సంస్కరణలను (ప్రవేశ పెటడంలోని ఉత్తళాలను వెల్పడిచేశారు. 1909 ఫిబ్రవరి 28వ 

లబ ఊఉ ౪ ౧ 

లేదీన లార్డ్స్ సభలో మాభాడుతూ ఆయన ఈ మాదిలన్నారు. 

“ఇటువంటి పథకం విషయంలో మనం మూడకాల (పజలను దృష్టిలో 
పట్టుకోవలనివుంది. ఎప్పటికైనా మనలను భారతదేశంనుంచి తరిమివేయగలమని వెట్టి 

నలలుకంటున్న తీవ్రవాదులున్నారు ... .. , రెండివ వర్షానికి అటువంటి ఆశలులేవు గాని 

వలసదేశాల మోస్తరుగా స్వయంపాలనా ప్యవస్థకోసం వీరు కలలుగంటున్నారు. 

మూడివవర్గం వారికి పాలనా నిర్వహణలో సహకరించేందుకు అనుమతిఇ'స్తేచాలు. 

లీ 

నిర్వహణలో సహకరించేందుకు అనుమతికోసరం ఎదురుచూస్తున్న మూడవ వగంకో 

చేరేట్లు సంస్కరణలు పనిచేశాయి, చేస్తున్నాయి, మందుకూడా చేస్తాయనే నానమ్మకం." 

స్వయంపాలన (ప్రతిపత్తికోసం ఆశలు పెట్టుకున్న రెండవవర్గపు వారిని, పాలనా 

సంస్కరణల్లో కొత్త ఏమీలేకపోగ స్వయం పాలనకోసం జరుగుతున్న 

ఉద్యమాన్ని విఫలం చేనేందుకూ, (ప్రజల్లో చీలికలేర్పరచేందుకూ వీటిని ఉద్దేశించినట్టు 

గొప్ప ఉదారవాది అయిన మార్లే దాపరికంలేకుండా చేసిన _(పకటనవల్ల స్పష్టంగా తెలిసి 

పోయింది. ఆయితే, భారతీయులలో చై తన్యాన్ని తీసుకువస్తున్న కొ త్తశకుల పురోగ 



ost స్వాతల్యత సమరంలో : కేంద్ర శావనుభుభు ప్నాత 

మనోన్న ఆవలేమని-అయన తెళునుకో లేకొషోయారు. ' " వీళు..ప్రజలకొరీక లనూ జాతీయ: 

పోరాబుచు' ఇంకా" “ముందుకు తీనుకుపోగలర నికూడా ఆయన గు ర్రించల్లేదు: మితవాద. 

జొతీయహాదులు'” "వీటిని పెట్టించుకోకుండా ఉండ లేకపోయారు: 

2; 

కేసే 

12. 

1. 
Li. 

ఉండియా. 1858-1014 (చికాగో, 1022) శీజీలు 92-89 

రెఫరెన్సులు 

యన్. ఆర్. మెహరోళ్రా, ది ఎమర్ జన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్. 

నేషనల్ క్రాం(గైస్ (ఢిల్లీ, 1971) పేజీలు 61-67 
పరమాత్మ సారన్, ది ఇంపీరియల్ లెజి నేటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (కొత్త 

డిల్లీ; 10601). సే 28. 

నీ, యం, పీ. .1కాన్, డి డెవలప్మె ప్మెంట్ అఫ్ సెల్ఫ్ స అఫ్ 

బా 

తారాచంద్ , హిస్సరీ ఆఫ్ ది (ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా (కొత్సఢిల్లీ) 
వాల్యూమ్. 1, పే 505 
"బీ? బి. మజుంమ్దార్, ఇండియ డాలిటికల్ అసోనియేషన్స్ అండ్ రిఫారమ్స్ 

ఆఫ్ లెజిన్ లేచర్స్; 1818-1౪17(౩లకత్తా, 1865) పేజీ 381-2: 
ఇబిడ్., పే, 884. 

మజుందార్, యన్. 5, పే 321. 

ర్రఫీక్. జకరియా, రైట్ అవ్ మున్లీమ్స్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్." 
(బొంబాయి, 1870) పేజీ 120-1. 

శిఫ్రోర్ట్. ఆఫ్ ఇండియన్ క్రాన్ న్ స్టీట్యూషనల్ రెఫార్మ్స్, wt శ . 40-4 

వోమీ మోడీ, సర్ ఫిరోజ్షా మెహతా: ఎ పొలిటికల్ 
బయ్మోగ ఫీ Sa 1968) పి 1845. 

చషిడ్ .,, పే, 1864... 

శాష్ చిహాడీ ఘోష్. oa డెలివర్స్ అన్. 'వేరియన్" 
.అశిషన్ఫ్ (కలకత్తా, 1915) పే. 128. 

జైనిర్., పే. 75, 

ఖర్, వి పభ్ వర్ధన్ అంద్ డి. వి -అంబేద్యర్ =. స్పీవెన్:. ఆంగ్ = "మెటింగ్స్ 
ఆఫ్. గోపాలక్నన. గోఖలే (పూనా. 182) P| Badd 00 
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ఇబిడ్., ఐడ్జెబ్ స్పీచ్ అఫ్ 1904, పే. 55. 
ఇవీడ్.. పే. 321 - 

ఇదీడ్., పే. 84 

ఇబిడ్,, వాల్యూమ్ 9 స, B-7 

'ఇదిడ్.,- వాల్యూమ్! : పే. 147. . 

మార్లే టు మింటో, 2: అగస్టు 1906, మేరీ, కౌన్ బెన్ . ఆఫ మింటో, 

ఇండియా, మింటో అండ్ మార్లే (లండన్, 1985) పే 99. 

- మాళ్లే, ఇండియన్ స్పీచెస్ (మాక్మిలన్ )పే18, 96. 

యమ్. యన్. దాస్, ఇండియా అండర్ మార్లే. ఆండ్ మింటో (లండన్ 

1964) పే. 171 ఈ చర్చలన్నిటికీ 5వ అధ్యాయం చూడుడు. 

ఇబిడ్., పే, 172. 

ది. ది. మిశ్ర, ది అడ్మినిన్రేటివ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 1884-1047, 

(బొంబాయి, 1970)54-55 

బి. పట్టాభి సీతారామయ్య, హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ నేషనల్ కాం[గెసు 

(బొంబాయి, 1946) వాల్యూమ్ 1, పే. 26. 

ఇబిడ్., పే. 27-28, 

పట్వర్ణన్, యన్. 14, పే 148-9 

ఇబిడ్., వాల్యూమ్ 2, పే 297 

స్పీచెస్ అండ్ రైటింగ్ ఆఫ్ గోపాల కృష్ణ గోఖలే (మద్రాసు, నిశన్ 
అండ్ కంపెనీ. 1916) పే 869-74 

టి. ఆర్ దేవగిరికర్, గోపాల కృష్ణ గోఖలే (కొత్త ఢిల్లీ, 1964) పే 184-65 

సచ్చిదానందనీన్హా, ఎ నెలెక్షన్ (ఫ్రం ది స్పీచెస్ అంద్ రైటింగ్స్ (అలహాబాదు. 

1885) పే. 802-08. 

ఇదిడ్., పే. 807-08 

సురేంద్ర నాధ్ బెనర్జీ, సీచ్చెన్ అండ్ రైైటింగ్స్ (మద్రాసు, యన్, డి) పే. 168 

యమ్. హెచ్. సయీద్, మహమ్మదాలీ జిన్నా (లహోర్, 1945) పే.140-50 

వివరాలకు జి. ఐ. పటేల్, విఠల్భాయ పటేల్, లైఫ్ ఆండ్ బైమ్స్ 
(బొంబాయి, యన్. డి )బుక్ 1, చాప్టర్ 16. 
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స్వాతంత్ర. సమరంలో" కేంద శాసన సభ పాత్ర 

రఫీక్ అఫ్జల్, కంపెనీ., నెలెక్టెడ్ స్పీచెస్ ఆండ్ స్టేట్ మెంట్స్ ఆఫ్ ది 
క్వదె - ఇ - ఇజామ్ మహమ్మదారీ జిన్నా. (లహోర్, 1986) సే. 79-88; 
84-112. 

ఇవిడ్., పే 112-118 

రిపోర్ట్ ఆన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెఫార్మ్స్ (కలకత్తా, 1918)పే, 2 
ఎన్, ఎన్ . బెనర్జీ, ఏ నేషన్ ఇన్ ది మేకింగ్ (కలకత్తా, 1000) రీప్రింట్ 
పే, 278 

ఆటో బయా(గఫీ ఆఫ్.సర్. నీ. శంకరన్ నాయర్ (మద్రాసు, 18060)పే 112 
వి. సీ. జోషి, ఎడి., లాలా లజ్పక్రామ్. రెటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ (ఢిల్లీ, 
1966) క... 

రిపోర్ట్, ఎన్, 88, పే. 60 

ఇదిడ్., పేజీ 58-59. 



రెండవ అధ్యాయం 

' 1919వ సంవత్సరపు సంస్కరణలచట్టము = ఉదారవాదులు 

మొదటి (వ్రవంచయుద్దం . భారత దేశంలో కొత పరిస్టితి 

1914లో మొదటి (ప్రపంచయుద్దం (పారంతం కౌవడంతో వరుసగా కొన్ని సంఘ 

టనలు జరిగాయి. (ప్రారంభంలో. రాజకీయ నాయకుల వైఖరి మెచ్చుకోదగినదని (బ్రిటిష్ 

(పతుత్వం భావించింది, దేశంలో వివాదాలను అంత మొందించ వలనిందని లార్ష్స్హార్డెంజ్ 

చేనిన విఫీజ్రని వారు మన్నించారు. (పతుక్వానికి అంతరాయం కలిగించకుండా సహక 

శించాలన్న కోరిక మొత్తంమీద వ్యక్తమైంది. కాని కొన్ని తిరుగుబాటు బృందాలు 

భారతదేశంలో చురుకుగా పనిచేస్తుండేవి. ముఖ్యంగా బెంగాల్ పంజాబ్ లో యుద్ధసమ 

యంలో ఇవి విదేశాల్లో శాఖలను ఏర్పరచు కోవడంతో భారతదేశంలోని (బిటిష్ 

[వ్రళుళ్వాచికి చికాకు కలిగింది. భారతరక్షణ చట్టం[క్రీంద లభించిన విసృత అధికారాలతో 

వారిమీద విరుచుకుసడింది. 

సంస్కరణలకు కౌం|గెస్ లీగ్ పధకం 

భారతదేశ మంతటా అన్ని వర్గాల (ప్రజల్లోనూ ఆవిధంగా అసంతృప్తి వ్యాపి చెందింది. 
దీనిలో రాజకీయ నాయకులందరూ ఒకటై. తమ రాశాకీయ హక్కులకోసం తీ్మీవంగా 
ఆందోళన చేయడం. (ప్రారంభించారు. రాజ్యాంగ సవరణలకు సంఇంధించి కాం(గెన్- 
లీగ్ సంయుక్తంగా తయారుచేనిన పథకంలో ఇది (ప్రన్ఫుటమైంది. 'భారత జాతీయ: 
శోం(గ్రెమా అలిలభారత మున్లీంలీగూ 1916 లో లక్నోలో ఈవధకాన్ని బలపరచింది. 
ఈ కాం(గెసు మహాసభ మరొక విధంగాకూడా ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగివుంది. 1907 మంచీ 

విడిపోయివన్న మితవాదులూ అఆకశివాదులూ మళ్ళీ ఏకమయారు. 

* (ప్రస్తుత పాలనా వ్యవస్థ, “(ప్రజల న్యాయమైన ఆశయాలను సంత్యప్తి పరచడం 
లేధ” సీ “భారత్ దేశానికి త్వరలో స్వయంపాలనా “(ప్రతిపత్తి కల్పించాలవి. |ఫ్రీటిష్' 
(వకుతం -కల'పడ్తుకోందపీ ' అదే దాని లకుఇమనీ కూడా (ఖ్రిటిన్.' సొర్యభౌములవారు” 



కిల్లి ప్వాతం[త సమరంలో కేంద్ర శానన నభ పాత్ర 

ఒక్ (పకటన చేయాలనీ” కాం(గన్ = లీగ్ పధకంలో (ప్రధానంగా కోరారు. పొమా 
జ్యాన్ని పునర్ వ్యవన్టీకరించే సమయంలో “భారతదేశాన్ని వరాధీన పరివ్టితిమంచి 
తొలగించి న్వయంపాలనా (ప్రతిపత్తిగణ. శేశాలతో .సమానం చేయాలని” కోరారు. 

కేండ్రమూ .రాష్ట్రాల్లో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకు, 'వధకంలో విపులీకరింజ్లోతు:. వైన్ 
రాయ్ 'కార్యవిర్వాహక సమితిలో సగం మంది భారతీయులు వుండాలనీ రాష్ట్రాల్లో 

శాసన సమితుల్లో ఎన్నికయే సభ్యుల సంఖ్య ఎక్కువగా వుండాలనీ శాసన సమితుల 

అధికారాలను ఎక్కుూవచేయాలినీ పధకంలో కోరోరు.. ఉదాహరణకు, శానన, సమితులు 

ఏదైనా ఒక తీర్మానాన్ని అమోదించి నట్లయితే, దానికి కార్య నిర్వాహక (ప్రభుత్వం 

కట్టుబడి .. ఉండాలి. గవర్నర్ జనరల్ గాని గవర్నర్ గావి వీటోచేయవచ్చు. 'అయిశే 

ఒక్సంవత్నరం తర్వాత -శాసన సమితులు ఈతీర్మానాన్ని మళ్ళీ ఆమోదించి నట్టయితే 

దాన్ని అమలు పరచవలనిందే. మరోమాటలో చెప్పాలంపే విక్తీతమైన నాధ్యరాయుత 

మెన- కార్య నిర్వాహక (ప్రభుత్వం ఏర్పడాలని పధకంలో ఆశించారన్న మాట. రాష్ట్ర) 

సమితుల్లోని సభ్యుల్లో అయిదింట నాలుగువంతుల మందిని ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నుకో 

హలన్నది 'పధకంలోని మరొక -(ప్రధానారిశం ముఖ్యమైన అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలకు, 

తగిన (పౌతీని ఢ్యముంటురదసీ. మున్లింఅకు, పధకంలో నిర్ణయించిన నిష్పత్తిలో 

(పత్యేక నియోజక వర్గాలభ్వారా ఎన్నికడెకీ-వనతి ఉంటుందనీ “పేరొగన్నారు. (ఉదచార 

ణకుఏంజాబులో ఎన్నికయే భారతీయ సభ్యుల్లోయా ఖైశాతమూ బెంగాల్లో నలభ్రేశాతముగు 

సార్వ భౌమ్య శాసన సమితికి సంబంధించి నంతవరకు, ఎన్నికయే భారతీయ సభ్యుల్లో 

మూడవ వంతుమంది వివిధరాష్ట్రాల్లోవి పత్యేక మున్షీం నియోజుక వర్గాలనుంచి ఎన్నిక 

కావాలని సధకంలో కోరారు. (ప్రత్యేక (ప్రయోజురాలకు ప్రాతినిధ్యం వపాంచేనియోజక 

వరాలనుంచి. తప్ప ముస్లింలు సార్వభౌన్యు = రాష్ట్రాళాసన సమికులకు జరిగే ఎన్నికల్లో 

యితర (ఖ్రా పాల్లొవరాదు. 2 

న్ 'మాంతేగు - ఛేమ్స్వర్డ్కు ఈవధకం “అత్యంత సమగ్ర మైనదిగానా (ముత 
భారతరాజుకీయ సంస్థలు కోరుతున్న వాటిలో -ఎక్కు.వ అంళాలను..పొందువరచినది” గామా" 

కవిపించింది. దొలాముపరి దీన్ని సమ్థిన్తున్నండువల్ల పారు ఈమ. దశ్యావ్త, నందర్యంగా- 

మొట్టమొదట ఈవథకాన్ని (శ్రద్దగా వరిశీలింధాధ. . నె. 

ఈలోగా పార్వభౌమ్య ' శాసక నిర్యాణ సమతలోని“పంథొన్ము రకుగురు "సభ్యులు, 
(షముఖ-. -మితవాద్దులందర్తిక సమో. . జ్లైవ్లాయ్కి;.ఓక విజ్ఞాపన. నరాన్ని -శమర్శించారు.. 

కార్యానిర్వాన క వమికుట్లోసగంమంది, _భారతీయులుంభాలపీ. శాసననమిళులూ ,పోర్య, 
లొవ్వ్యు కానవసమికుల్లో:. -ఎన్నిక్రైన వభ్యుల్లో -ఎక్కునమందికి : అమ్మి. వివయాలగురిఇదీ. 



1919వ నంవ తరపు సంస్కరణల చట్టము _ ఉదారవాదులు శ్రి 

ఎటువంటి నిర్భంధమూ లేకుండా చట్టాలనుచేనే అధికారం వుండాలనీ భారత దేశానికి 

సంబంధించిన మంత్రియొక్క- ' సమితిని ర_ చేయాలనీ వీరు తమ వినతి పత్రంలో 

కోరారు. “.గా వీరి | పతిపాదనలుకూడా కాం(గెసు లీగ్ పధకం మోస్తరుగానే 

వున్నాయి. "' 

వాతీయభావం తీక్షణత 101? 

1917లో ధారతదేశంలో జాతీయభావం తీక్షణ మైంది. స్వదేశ పాలన ఉద్యమం దేళమంకా 

విన్హృతంగా వ్యాపించింది. బీహార్లోని చంపారన్ జిల్లాలో నీలిమందుతోటల యజమానుల 
(యూరోపియన్లు) కర్కుశ(వ్రవర్శనకు నిరసనగా గాంధీజీనాయకొళ్వంలో కర్షక ఉద్యమం 
ఒకటి (ప్రారంభమైంది. దేశంలోని అనేక (ప్రాంతాల్లో కుటలూ తిరుగుబాట్టూ జరుగ 

వచ్చునన్న భయంతో (ప్రభుత్వం తల్లడిల్లిపోయింది. ఇవన్నీచాలక అప్పుడు రష్యాలో 
తిరుగుబాటు జరుగుకూవుంది. ఈ లిరుగుబాటు, భారతరాజకీయ ఆశయాలకు _పేరణగా 

పసచేసిలదని మాం'టేగు = ఛెమ్స్ఫర్డ్ పేర్కొన్నారు.* ఆమెరికా అధ్యకులు విల్పన్ 
కూడా అన్ని దేశాలవారికీ స్వయం నిర్ణ యహక్కుు ఉండాలని మాట్లాడ్డం [1పారంభించారు. 

భారతదేశంలోవి అభ్యుదయ వర్గాల్లో అప్పట్లో విస్తృతంగా వినవస్తున్న స్వయంపాలనా 
వ్యవస్థ అన్న ఆకాంకుకు ఇవన్నీ కొత్త శక్తిని ఇచ్చాయి. 

1817 ఆగష్టు 20వ తేదీ మాం'టేగు చేసిన (ప్రకటన. 

భారతదేశంలో అంతకంతకు ఎక్కువవుతున్న జాతీయ ఆందోళనను పదురొ్రనేం 
దుకు (ప్రభుత్వం పరమా రుగానే మొదట, కఠినంగా అణిచివేసే విధానాన్ని 
(రల లంచ. అయితే “ “పాలనావ్య వసి ఇబ్బందులుకూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ 

వచ్చాయి.” పరిస్టితిని ఎదుర్కోవడంలో కొత్త ర నుసరించాలని ఎక్కువమంది 
అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశంలో బిటిష్విధాన లత్యెన్ని (ప్రకటిం “కుండా ఆదేశాల 
(ప్రకారం పటిష్టంగా పనిచేయడం అసాధ్య మని లార్డ్ ఇెమ్స్ఫర్డ్ [వభుక్వుం అభిిపాయ 

వడింది 6 కొత్తగా భారతదేశానికి క న దుం(క్రగా ని 

చమూం పేగు 1017 ఆగష్టు 20వ ఎదీ ఒక (పకటన చళారు. కొట్టి ఓదార్చినట్టయింది. 

భారత దేశానికి చెందిన మంతి కానున్చ సధరో చే ర్ 

వ్యవస్థలోని (పతి ళాఖలోనూ భారతీయులకు ఇంకా ఎస్కువ పాత ఉండేట్లు 

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో భాగంగావుంచే భారత డేశంలో ధాధ్యతాయుతమైన (ప్రభు 
త్వాన్ని ఏర్పాటుకు దారితీనే విధంగా గా వ్యవస్థను క్రమేపీ 
చేయడమూ సార్వభొముల (ప్రభుత్వ విధానమ” ని పేర్కొన్నారు. .. ఘట్టాల వారీగా 
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మా(క్రమే ఈ విధానం అమలు జరుగగలదని ఆయన కామన్సు సభలో చెప్పారు. 
ఒక్కొటక్క్. ముందడుగు ఎప్పుడు వేనేదీ బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వమూ "భారత (ప్రభుత్వమూ 
విర్ణయిస్తామని 'కూడా చెప్పారు.” 

ఈ విషయాల గురించి వెన్రాయ్తో చర్చించేందుకూ ప్రాతినిధ్య సంస్థల అభి 

(పాయాలనూ ఇతరుల అభిిప్రాయాలనూ తెలుసుకునేందుకు విదేశాంగ మంతి భారత 

దేశం. వెళకారని _పకటించారు. ఈ (ప్రకటన (ప్రకారం మాంటేగు 1917 నవంబరులో 

భారత దేశం వచ్చారు. ' ఆఫీసర్లతో సంప్రదింపులు జరిపారు. భారతీయులను కలుసు 

కున్నారు. ఆయనా, ఛెమ్స్ఫర్సీ కలని ఒక సంయుక్త సివేదికను సమర్పించారు. 

దీన్నీ 1918 జూలైలో (ప్రకటించారు. నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలకు సంబంధిం 
చిన వివరాలను తయారు చేనేందుకు కొన్ని సంఘాలను నియమించారు. బిటిష్ 

పార్లమెంటు ఈ శిఫార్పులను పరిశీలించి చివరకు 1919 డినెంబరు 28వ తేదీన, 
1919వ -నంవత్పరపు భారత (ప్రభుత్వ బిల్లును ఆమోదించింది. 

భారత (వ్రభుక్వ బిల్లు, 1919. 

1919వ సంవత్సరపు భారత (ప్రభుత్వ చట్టం కింద, గవర్నర్ల రాష్ట్రాలు అని 

వ్యవహరిస్తున్న స్థానిక (ప్రభుత్వాలకు అధికారాన్ని అప్పచెప్పే వీలు కలిగింది. ఆ 

దరిమిలా రూపొండించిన విబంధనలకింద, స్థానిక స్వపరిపాలన, (ప్రజారోగ్యం, 
విద్య, పోలీసుశాఖ మొదలైన స్టానిక పాముఖ్యంగల శాఖలను రాష్ట్రాల 

ఆధీనంలో ఉంచారు. అఖిలభారత  (ప్రాముఖ్యంగల రకణ విదేశ సంబంధాలు, 

సురకాఖు, రైల్వేల, తంతి తపాలళాఖ, ఆదాయపు పన్ను మొదలైన శాఖలను 
కేంద్ర. (ప్రభుత్వం కింద ఉంచాలి రాష్ట్రాలకు అప్పగించిన శాఖలను * బదలా 

యించినవి “కేటాయించినవి” అన్న రెండు విభాగాలు చేశారు. మొదటివి, రాష్ట్ర) 
శాసన సమికుల్లోని ఎన్నికైన సభ్యులనుంచి గవర్నరు నియమించే మంతుల 

పాఠనలో పం: రెండవభాగం, గవర్నరు ఆయన కార్య నిర్వాహక సమితి 

నిరకివాణలో వుంటాయి. గవర్నరు కార్యనిర్వాహక సమితిలోని నలుగురు 

సభ్యుల్లోనూ ఇద్దరు భారతీయలుండేవారు. రాష్ట్ర పభుత్వ శాఖలనుఈ విధంగా 

“ఒదలాయించినపో “కేటాయించినవి అని విభజించడం అన్న "పేరిట ఖ్యాతి 

పొందింది. రాష్ట్ర శాసన సమికుల పరిమాణమూ విధులూ విస్తృతమయాయి. 

ప్రాకివిధ్యానికి సంబంధించినంతవరకు ముస్లింలకు (ప్రత్యేక నియోజుక వర్గాలను కొన 
సోగించడమే కాక, ఈ సూగ్రాన్ని పంజాబుతోని శిఖ్ఞులకూ ఇతర మతాలకు కూడా 

వర్తింవ జేళారు 
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కేంద్రంలో గవర్నర్ జనరల్యొక్క కార్యనిర్వాహక సమితిలో ఆరుగురు 
సాధారణ సభ్యులుండేవారు, వీరిలో ముగ్గురు భారతీయులు. గవర్నర్ జనరల్ 

ఇదివరకటి మోస్తరుగానే విదేశాంగ మం ్రిద్వారా (బిటిష్ పార్ల మె వంటుకే దాధ్యులుగాని 

భారత శాసన సభ్యులకుకాదు. 

చట్టం (ప్రకారం కేంద్రంలో రెండు శాసనసభలు ఏర్పాటయేందుకు వీలుకలిగింది. 
రాజ్యుసమితి_శాససిసభ అన్న ఈరెండు ఒకదాని కార్యకలాపాలను మరొకటి కనిపె 

వుండేది. రాజ్యసమితిలోని మొత్తం 60 మంది నభ్యు ల్లోనూ $8 మందిని ఎన్నుకునే 
వారు. మిగతావారిని నామినేట్ “చేసేవారు, వీరిలో 20కి మించకుండా ఆకికాద్ల ఉండ 

వచ్చు. శాసన సభలో 145 మంది సభ్యులుంటారు. వీరిలో 104 మందిని ఎన్నుకుం 

రు, మిగితావారిలో ' ఇరవైఆరుగురు ఆధికార్లనూ 1గురు అధికారేతరులనూ 

ట్ చేస్తారు. భూస్వాములూ,' వాణీ జ్యవేత్తలూ మొదలైన కక వర్షాల (పతి 

నిధులను (ప్రత్యక నియోజక వర్గాలనుంచి ఎన్నుకునే క కల్పించారు. 

ఎన్నిక యే ఎక్కువమంది సభ్యులకు, (ప్రాంతీయ నియోజక వర్గ్ణాలద్వారా సరాసరి 

ఎన్నికలు జరిగేవి? రాజ్యసమితికి జరిగే ఏన్నికల్లో పాల్గొనే ఓటర్ల కు శాసన సభకు 

' జరిగే ఎన్నికల్లొ పాల్గొనే ఓటర్లకం కే. ఎక్కువ అ ర్లతీలు అవసర సతమ శాసన 

సభ పదవీకాలం మూడేండ్లు సమితిపదవీకాలం ఆముదం! | 

మొదటి నాలుగు సంవత్సరాలూ శాసనసభ అధ్యకులను ౧వర్నర్ జనరల్ నియ 

మిస్తారు. ఆతర్వాత శాసనసభే ఆధ్యకుణ్ణి ఎన్నుకుంటుంది. శాసనసభ ఉపాధ్యకతుజ్ణి 

మూత్రం, మొదటినుంచీ శాసనసభ ఎన్నుకుంటుంది. రాజ్యుసమితికి గవర్నర్ జనరల్ 

. స్వయంగా అధ్యక్షత , వహించేవారు. భారతదేశంలోని (పతి ఒక్కొరికి, (ప్రతి విషయా 

| ట్ట 

నికి సంజంధించి కొన్ని అర్హ తలకు లోబడి శాసనాలుచేనే అధికారం, భారతీయ శా 

సభకు ఈచట్టంవల్ల లభించింది. భారత దేశపు ఆదాయం_బుణాలకు సంబంధించిన 

చర్యలు; మతమూ, మతపర మైన కార్యకలాపాలు_ భారత దేశంలోని (బ్రిటిషు వె 

ఏదో ఒక్ పర్షంవారిని వివియోగించుకోవడం వీటికి సంజందించిసి చర్యలు; సైనిక నౌకా 

విమాన డళాల (క్రమశిక్షణ - నిర్వహణ, విచేళ రాజులతో (వభుక్వాలరో 

సంబంధాలు -_ వీటికి సంబంధించిన చర్యలను (పెచేళ పె'పేముందు, నవర్నర్ జనరల్ 

అనునుతి తీసుకోవలని పుంటుంది. ఇదేవిధంగా శాసనసభ. వార్షిక బడ్జెటుగురించి 

చర్చించేహక్కు- లభించింది. ఆయితే కొన్నిఆంకాలమీద ఓటింగ్ జరిగే వీలులేదు. 

చెనకఖక్బ్చు ఇందులో ఒకటి. ఈ నిబంధనకు లోబడి శాసనసభ, పద్దులను (రోనిపుచ్చ 
వచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లోతప్ప రాజ్యసమికికి “కాసనసభతోపా 
సమానహకుయిన్నాయి. 
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భారతిశాసనసభ ఆమోదించే ఏబిల్లునైనా వీటోచేనే హక్కు మా(త్రమేకాక గవర్నర్ 
జనరల్కు ఆయన అవసరమని భావించినట్టయితే శాసనసభ విధించిన కోతను మశ్లీ భర్తీ 
చేనే అధికారంకూడా వుంది. సాధారణ శౌసనాల విషయంలోకూడా ఆయనకు 

ఇటువంటి అధికారాలున్నాయి. ఉదాహరణకు భారతళాసనసభ ఏదైనా ఒకబిల్లాను 
తిరస్క్టారించినట్టయితే దాన్ని ఆయన ఆమోదించవచ్చు. (బ్రిటిష్ ఇండియా (ప్రయోజనాల 

. దృష్ట్యాశాంతి భ[ద్రత లదృష్ట్యా దేళ ంలోని ఏదైనా ఒకభాగం (వయోజనాలదృష్ట్యా శాంతి 

భద్రతల దృష్ట్యా అటువంటి బిల్లు అవనరం అని పేర్కొని ఆయన ఆ బిల్లును 
ఆమోదించచ్చు. 8 

శాసనసభలో (పళ్ళ్నోత్తరాలకూ చర్చలకూ అవకాళాలు ఎక్కువయాయి. అనుఐరిధ 
(ప్రళ్నిలడిగే హక్కు మూల్యపళ్న - అడిగిన నభ్యుడికేకాక మిగతా సభ్యులకుకూడా 
ఏర్పడింది. సభ్యులు తీర్మానాలను (పతిపాదించవచ్చు, అవి ఆమోదం పొందినట్టయితే 

వాటిని పాలనా యం[కాంగానికి శిఫార్పులుగా పరిగణిస్తారు. 

ఈవిదంగా శేంద్రంనుంచి ష్టానిక (పభుత్వాలకు కొంత అధికారం నం[కమించి 

నప్పటికీ, శాసనసభల ఏర్పాటుకు విస్తృతమైన ఎన్నికల సూశ్రాన్ని అనునరించి 
నవ్పటికీ, శాసన సభలకు బడ్జెటు - శాసనాలు మొదలైన విషయాల్లో అంతకుముందు 
కలక ఎక్కువ అధికారాలు లభించినప్పటికీ (వతుక్వ విధానమూ పాలనాయం శ్రాంగమూ 
న్టీరంగా కొనపాగేందుకు పూర్తి జా(గత్త తీసుకున్నారు. 

సంస్కరణలు, భారతీయుల వైఖరి 

1917 ఆగస్టు 20వ తేదీన చేసిన మాంటేగు (ప్రకటనపట్ల భారతీయులు మొత్తంమీద 
సంతోషం వ్యక్తపరిచారు. భారతదేశంలో (బ్రిటిష్ విధానంయొక్క- లక్షణం, భారత 

దేశంలో దాద్యరాయున మైన (పళుర్వాన్ని ఏర్పాటు చేయం మేనని చేనిన (ప్రకటనపట్ల 
. 1017 వ సంవక్సరం కలకిత్తాలో జరిగిన సమావేశంలో భారత జాతీయ కాంగెసు 
'కృఠజ్ఞకా పూర్వకమైన సంతృవ్ని వ్యకృపరిచింది. భారతదేశంలో బాధ్యతాయుత 
మైన. (పభుక్వం ఏర్పాటుకు వీలు కల్పించే పాన్ల మెంటరీ చట్టాన్ని ఆమోదించాలని 
కాంగెను గట్టిగా కోరింది. దాధ్యరాయుతమైన (ప్రభుక్వ ఏర్పాటు'త్వరలో పూర్తి 
కావడానికి ఈ చట్టంలోనే కాల వ్యవధిని నిర్దేశించాలని సూచించారు. _కాం(గ్రాను- 
లీగ్ సూచించిన సంస్కరణల పధకాన్ని వెంటనే (ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతూ 
1917 నవంజడలో కాం(గసూ ముస్లీం లీగూ కలిని విచేశాంగ వం(ికీ వెస్ 

ఛాయికీ ఒకసంయుక్త వినతి ప్యరాన్ని సమర్పించాయి. 1017లో కలకత్తాలో జరిగిన 
మున్లీం లీగ్ వార్షిక సమావేశంలో ఈ కోరిశలను పునరుడ్డాటించారు. 
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మాం్దిపేగ్గు-ఛెమ్స్వర్న్ నివేదిక విడుదలై నపుడు 1918 ఆగస్టులో కాంగ్రాసు, బొంబా 
ఆజలో (ప్రత్యేక సమావేశం జరిపింది. నివేదికలోని కొన్ని ప్రతిపాదనలు పురో భివృద్ధికి 
తోడ్చడేవిగా ఉన్నప్పటికీ మొక్తంమీద “నిరాశాజునకంగానూ అసంతృప్తికరం” గానూ 
వున్నాయని సమావేశంలో అభిప్రాయ పడ్డారు. రాష్ట్రాల్లో మోస్తరుగానే కేంద్రంలో 

కాడా 'కేటాయించినవి బదలాయించినవి “అన్న విభజనను అనుసరించాగన్నది వీరు 
కోరిన వాటిలో (ప్రధానమైనది. 

జిన్నాకూడా ఇదేమోస్తరు అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. 1018 నెస్టెంబరు 

7వ తేదీన సార్వభొమ్య శాసన నిర్మాణ సమితిలో, సురేం(డ్రనాధ్ బెనర్జీ (ప్రతిపాదించిన 
తీర్మానం మీద మాట్లాడుతూ జిన్నా బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం సంస్కరణల విషయమై 

చిత్తకుద్ధితో ప్రయత్నం చేనిందవి . గుర్తించారు. కాని ఇటువంటి చర్యతీనుకొ నేందుకు 
విచారం వ్యక్తపరిచారు. కొవ్నిరాష్టాలు బాగా. సమర్శమైనవనీ ఈ రాష్ట్రాల్లా పోలీసు- 
న్యాయ శాఖలు తప్ప మిగతావాటివి జదలాయించిన వర్షంలో చేర్చాలని జిన్నాకోరారు. 
శేం్యద(పభుక్వావికి సంబంధించినంతవరకూ, గవర్నర్ జనరల్కు ఎక్కువ అధికారా 
లిచ్చారనీ శాసనసభలోవి ఎన్నిశైన సభ్యులకు (ప్రభుత్వాన్ని (ప్రభావిశంచేనే అవకాశాలు 
శప్ప ఏమీమిగలలేదవీ జిన్నా పేర్కొన్నారు. గవేన్నర్ జనరల్ వీటోచేనే హక్కు 
శాసనాలను ఆమోదించే హక్కూ. ఏర్పడిన దృష్యా ఎన్నికైన సభ్యులు బాధ్యతా 

రహితమైన విమర్శకులుగా మాతమే మిగిలిపోయారని జిన్నా అభిప్రాయపడ్డారు. 9 
1919లో భారతదేశంలో రాజకీయవాకావరణం పూర్తిగా మారిషోయింది. భారతీయులు 
ఒక్కుమ్మడిగా (ప్రతిఘటించి నప్పటికి రౌలట్ ఓల్లులు ఆమోడింఛబడ్డాయి. ఇవి చాల. 

దన్నట్లు. ఏపిల్ 18న జలియన్వాలాబాగ్ హత్యాకాండ జరిగింది. దేశ్యవజలంతకా 
(బ్రీటిష్జులుము వట్ల నిరసన తెలియజేశారు. 1010తో అమృతసర్లో జరిగిన భారత 
జాతీయ కాం(గెను మహాసభలో డేళ(పజల కోపో(దేకాలు (ప్రతిబింబించాయి. వైన్రాయ్ని 

వెనక్కు. పిలిపించవలనిందని కాం[గెసు కోరింది. సంస్కరణలచట్టం. అసంతృప్తి 
కరంగానూ నిరాశాజనకంగానూ వుందనీ చాలదనీ కాం[గను (ప్రకొటించింది. భారత 

దేశం, పూర్తిభాధ్యకాయుతమైన (ప్రభుత్వానికి తగివుందని అంటూ కాం[గెను దానికి 
వ్యతిరేకంగా వ్యక్తమైన ఊహలనూ ఆభిప్రాయాల నన్నింటిని ఖండించింది. అప్పటికీ 

(ట్రిటిష్వారి సదభ్యిపాయంలో భారతీయుల నమ్మకం సడలలేదు. "' వీలైనంత వరకు 
నంవ్కరణలను అమలు జరిపేందుకే " కాం[గేను నిశ్చయించుకుంది. ఆ విధంగావైనా 
త్వరగా బాధ్యకాయుక మైన (ప్రభుక్వాంగ ఏర్పాటుకు (పయత్నించవచ్చునని ఆశించింది. 
సంస్కరణలకోసం పాటుబడినందుకు కాం[గెసు మాంజేగుకు క సృతజ్జర తెలియచేనింది. 

రౌలట్ చట్టాలు, జలియన్వాలా బాగ్ వాత్యాకాండా తర్వాత, గాందీజీక్ (బిటీష్ (ప్రభుత్వం 
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“ పైశాచిక" (ప్రభుత్వమని " " నమ్మకమేర్చడింది. 1919 డిశంబరు 81 వ కేది 

యంగ్యిండియాలో ఆయన ఈ విధంగా (వాశారు. 

“ భారతదేశానికి న్యాయం చేకూర్చాలని బ్రిటిష్ (ప్రజలు ' చిత్తళుద్దితో 'తల'పెట్టరర 
వల్లనే సంస్కరణల చట్టమూ (ప్రకటనా అమల్లోకివచ్చాయి. ఆవిషయంలో శవరికీ 

ఎటువంటి సందేహాలు ఉండనక్కార లేదు. అందువల్ల సంస్కరణలను త వ్పలెంచుతూ 

విమర్శించకుండా ఆవి విజయవంతంగా అమలు జరిగేట్లు కృషిచేని పూర్తి బాధ ్ భకాయుర 

(వ్రభుత్వంకో సం నిరీకీంచడం మన విద్యుకృధర్మం"!0 

పహాయ నిరాకరణ _ సంస్కరణల నిషేధం : 

కొని అప్పటి యదార్ధ పరిన్టితుల బట్టి, (పడా బాహుళ్యంతో సన్నిహిత సంబంధం 

వున్న ఏ సంస్థ అయినా విదేశాల్లోని (ప్రతిఘటన భావంవల్ల కలిగే ఫలితాలకు గురికాక 

తప్పదు. పంజాబ్లో జరిగిన అకృత్యాలు దేశ(పజలందరినీ గాయపరిచాయి. బొంబాయిలో 

లక్షమంది ఫ్యాక్టరీ పనివారు 1919 జనవరిలో సమ్మెజరిపారు. 1919 ఏపిల్ 6 వ 
తేదిన హరాళ్ జదుపవబనిందని గాంధీజీ కోరగా ఆతి విజయవంతంగా జరిగింది 'వెవన్ 

ఒప్పందం మూలంగా టర్కీ పట్ల వెల్పడ్రే.న (టిటిష్ వై వెఖరి, ముస్లింలను పూర్తిగా నిరాశ 

వరచింది. ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అప్పటికే ప్రారంభమైంది. హిందువులు మున్లీంలమధ్య 

అంతకుమును"పెన్నడులేన ంత సుహృద్భావం ఏర్పడిందని ఆధికారరీత్యా ఒప్పుకున్నారు. 

“ రాజకీయ పరిజ్ఞానం వున్నవారిలో అశాంతి, పై తరగతి మహ్మదీయుల్లో ఆందోళన, ' 

(పజలఇక్క-ట్లూ ఇపన్ని కలని దేశంలో కల్లోలానికి దారితీనే (ప్రమాదం ఎంతైనా వుందని 

అధికార పత్రాల్లో పేర్కొన్నారు. 1!1పరిన్టితి ఎంతతీవ్రంగా ఉందో కాంగగేను 
అధ్యక్షుడైన లాలాలజపత్ రాయ్ _పకటనవల్ల తెలుస్తువుంది. 1920 'వెసప్టెంబకులో 

కౌం[గైసు జరిపిన. (ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆయన ఈ విధంగా అన్నారు. ” "(ప్రస్తుతం 

దేశంలో తిరుగుబాటు జరుగుతూ వుంది, దీన్ని గుర్తించక పోయినంత మాత్రాన 

లాభంలేదు. "12 పోరాటాన్ని (ప్రారంభించేందుకు గాంధీజీ నీద్ధంగావున్నారు. అందువల్ల 

“పొరపాబ్లను సరిదిద్దే వరకూ ((పంజాట్భిలాఫత్ ) స్వరాజ్యుం లభించేవరకూ శ్రీ గంిడీ 

(ప్రారంభించిన (లాంచనంగా 1920ఆగాస్టు 1న) అభ్యుదయక రమూ ఆహింపాయుత మూ 

సహాయనిరాకరణమూ ఆయిన విధానాన్ని ఆమోదించి అమలు జరఫడరీ తవృ 

భారకీయులకు మరొకమార్గం లేదని” కాంగెన్ నిశ్చయించింది. 13 

దేశమంతటా సహాయనిరాకరణ ఉద్యమానికి ఈ విధంగా ఆంకా సిద్దమైంది. 

దీవితోపాటు సంస్కరణలమ నిషేధించడం, కొత్తకానన ' నభలకు ఎన్నికలు కూగా 
(పారంభమయాయి., 
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ఉదారవాదుల వె అరి 

భారత జాతీయ కాం(గెను 1916లో లక్నోలో జరిపిన సమావేశంలో మితవాదులూ. .- 

అతి వాదులూ మళ్ళీ ఏక మయ్యారు. కాం(గైనూ-లిగ్ సంయుక్తంగా నూచించిన సంస్క 

రణల పధకాన్ని మితవాదులు సమర్థించారు. కాని 1917లో లోకమాన్యతిలక్ 

అనీవినెంట్ నాయకత్వంలో జరిగిన స్వదేశపాలన ఉద్యమంతో మితవాదులూ 

అతివాదులమధ్య మళ్ళీ చీలిక ఏర్పడింది. 

మాంటేగు చెమ్స్పర్డ్ నివేదిక 1918 జులైలో విడుదలై నప్పుడు, అప్పట్లో ఆతివాడిగా 

వ్యవహరింస బడుతున్న (శ్రీమతి బివెంట్ నివేదికను '' ఇంగ్లాండు (ప్రవేశ పెట్టవలనినదీ 

కాదు భారతదేశం అంగికరించవలనినడకూడా కాద'ని నిరనీంచారు. ఈ పధకం 

పూర్తిగా, సన్యూశ్రిరీత్యా సవివరంగాకూడా లోపభూయిప్టమైనదని పేర్కొంటూ చర్చకు 
గాని రాజీకిగాని ఇది ప్రాతిపదిక కొజాలదినీ దీన్ని పూర్త? గా మానుకొని మరొక కొత్తదాన్ని 

ప్రవేశ పెట్టాలని కోరుతూ మద్రాసుకు చెందిన పదిహేనుగురు కాంగైసునాయకులు 

ఒక (ప్రకటన విడుదల చేశారు. బెంగాల్లోని తీ వవాద-కాం(గైసు సభ్యుల అభి పాయాన్ని 

వ్యక్తృపరుస్తూ బెంగాల్ రాష్ట) మహాసభకు చెందిన సంఘం, ఒక కరపత్రాన్ని విడుదల 

చేసింది. రిల'పెట్టీన సంస్కరణల్లో పెద్ద మార్పులు చేయాలని వీరు కోరారు. పథకం 

“ఏ మాత్రమూ అమోదయోగ్యం కాదని ” తిలక్ గర్జించారు. 12 

కాంగ్రెసు సభ్యులు కొంతమంది చేసిన ఈ (_ప్రకిటనలతో మితవాదులు భయపడి 

నట్లు తెలుస్తూవుంది. (1919 వరకూ కాం(గెసు ఆమోదించిన తీర్మానాల దృష్ట్యా ఈ 

భయం అనివసరమేమో అని వీస్తుంది.) సంస్కరణల ప్రతిపాదనలు అప్పటి 

పరిస్థితులకం"టె ఎంతో మెరుగ్గా వున్నా యనీ అందువల్ల వాటిని తీవ్రంగా విమర్శించకుండా 

వాటీలో వెల్లడైన సద్భావాన్నీ అర్హంచేనుకోవాలసీ మితవాదులు అభిప్రాయపడ్డారు. 

భారతదేశంలో ఈ పధకాన్ని వ్యతిరేకించి నట్లయితే ఇంగ్లండులోని కఠినులకు 

మరింత బలం చేకూరుతుందనీ ఇది, భారతదేశానికి మంచిదికాదనీ వీరు వాదించారు. 

ఈలోగా జాతీయపోరాటం (ప్రధాన్నస్రవంతినుంచి ముస్లీం మతవాదులను, మితవాదులను 

వేరు చేనేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే వున్నాయి. భారతదేశంలో తమ వధకాన్ని 
సమర్ధించే వారు కొంతమంది ఆయినా వు౦డరా అని మాంజటేగు మొదటినుంచీ ఆశిస్తూ 

వున్నారు. 1917 డిశంబరు 22న ఆయన తమ డైరీలో ఈ విధంగా (వాసుకున్నారు, 

“మన పధకం కొన్ని సూశ్రాలకు అనుగుణంగా వున్న పక్షంలో (వీటిని మనం 
ప్రకటించవలసివుంది) (ప్రజల్లో మనలను సమర్థించేవారు కొంతమంది అయినా 
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వుండడం అవసరం. లేక పోయినట్లయితే, మనసథక్షాన్ని భారతీయుల్లో ఎవరైనా 
ఆమలు "పరుప్తారని మంథతిమండలికి నేను ఏ విధంగా హామీ ఇవ్వగలనో తెలియడం 
లేదు. 13 | 

= "మనలను సమర్ధించేందుకు కొంతమందిని పోగుచేసుకుంటే తప్ప ఈ వథకాన్ని 
మనం ఎన్నటికీ అమలు జరుపలేం "4 అని మాంటేగుకు బాగా తెలినివచ్చింది. 1918 
జనవరి 21 న ఆయన, ఈ విషయమై మితవాద నాయకులతో సంభాషింబారు. ఈ 
సంభాషణలు - ఆయనకు సంతృప్తినికలిగించాయి. ఆయన తను డైరీలో ఈ విధంగా 
(వాసుకున్నారు. 

. + మితవాద పార్టీని ఏర్పాటు చేయాలని. మేము అనుకున్నాము. వీరు ఎంతో 
ఆస క్తి కనబరిఛారు.. వార్తా పత్రికలను ఎడిట్ చేయడం మొదలైన వాటిని గురించి. 
వారుమాట్లాడారు: వీరు కార్యశీలురనే అనుకుంటున్నాను.” 15 

' “ద్రభుత్వం ఒక విధానం (ప్రా3వదికగా తననుతాను సమర్థించుకున్నట్లయితే * 
మ్లితవాదులు త్వరలో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తయారవుతారని మాం'టెగుకు నమ్మకం 
కుదిరింది. ఒకవేళ ఆవిధంగా జరగనిపక్షంలో లోపం (ప్రభుత్వానిదే అవుతుందికాని 
మీతవాదులది కాదని ఆయన అభ్మీపాయపడ్డారు. వారికి కావలనినది ఆధికార్లఆఅండ అను 

కన్నారాయన. 

. “(శ్రకుళ్వ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన నిజమైన నాయకులైన అధికార్ల అండగాని బలల 
గానీ . నహాయంగాని లేకుండా చేయడంతో వారిలో వారికే నమ్మకంలేకుండాపోయింది. ” 16 

, ఈ పొరపాటును దిద్దుకోవలని వచ్చింది. 1817 డిశంజరు 12వ తేదీన, మాంజెగు 
తమ .వథకాన్ని. తయారు చేసుకుంటూ, తమ (ప్రతిపాదనలో ఈ క్రింది (ప్రతిపాదనను 

పొందుపరిచారు: 

“;భ్రారతీయులతో ఒక కొత్త సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలి. మన (ప్రతి పాదనలకు 
అనుకూలంగా (ప్రచారం చేనేందుకూ మనకు సహాయంగా ఉండేందుకు ఇంగ్లాండుకు ఒక 
పతివిధివర్గాన్ని పంపేందుకూ (ప్రభుత్వం దీనికి అన్ని విధాలా సహాయంచేయాలి." 17 

దీని క౦తటికి ఫలిత మేమిటం'పే, కొం(గైసు, 1918 ఆగస్టులో సంస్కరణలను 

గురించి చర్చించేందుకు బొంబాయిలో (ప్రత్యేక సమావేశం జరిపినప్పడు' మితవాదులు 
హాజరుకాలేదు. ఆ తర్వాత కొంతకాలనికే ఆంటే 1918 నవంబరులో, అదేనగరంలో, 
విడిగా అఖిలభారత మహాసభ జరువుకున్నారు. 

“లిబరల్ పార్టీ ఆయినమేము, అభ్యున్నతికి మిత్రులం, తిరుగుబాటుకు శ్యతువులం” 
ఖని బాహాటంగా (ప్రకటించారు. “వీలున్నపుడు సవాకరించు, అవసరమైనపుడు 
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విమక్శీంచు ” ఆన్నది వారి ఆదర్శమైంది. “రాజకీయాల్లో రాజ్యాంగ అభివృద్ధికి అత్డు ' 
శారి ఏద్లీతేదని ” వారు విశ్వనీంచారు. 18 

అయిశే మితవాదుల్లోని చాలామందినాయకులూ సాధారణ సభ్యులుకూడా పోరాటం 

జరపొఖని కృత నిశ్చయంతో వున్న కాం[గెన్ వైపుకు మళ్ళారు. మిగిలిన మితవాదులు 
విడిగా ఒక రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీనిపేరు : అఖిల భారత జాతీయ 

లిబరల్ ఫెడరేషన్. సంస్కరణల 'పథకొన్ని సవరించాలనీ విసృతపరచాలనీ వీరు 

సూచించారు. కాని సంన్మరణలను అమలుగరచడంలో(ప్రభుత్వంతో సహకరించాలన్నదే 

వారి విధానం. (ప్రభుత్వానికి ఆవరోధం౦గా ఉండడం కన్నా ఇదే మేలని వారు భావించారు. 

సవరణల చట్టం మొదటి మూడు సంవత్సరాలు 

1919వ సంవత్సరపు భారత(ప్రభుత్వ చట్టంకింద రాష్ట్రికాసన ' సమికులకూ 
కేంద్రంలో ఉభయసభలకూ మొదటిసారి ఎన్నికలు 1920 నవంబరులో జరిగాయి. ఈ 

ఎన్నికలను కొం(గెను బహిష్క-రించడంచేత, మిఠవాదులు మాతమే రంగంలో అభ్య 

ప్రణగా మిగిలారు. విభిన్న రాజకీయ విధానాలూ పధకాలూ కలిగిన వివిధ రాజకీయ 

పార్టీలమధ్య నిజమైన పోటీలేకపోవడంతో ఎన్నికల వాతావరణం అవాస్తవికంగా 
కనిపించింది. 

నిర్బంధాలకింద ఓటుహక్కు. పరిమితమైంది. ప్రీలకు ఓటుచేనేహక్కులేదు. 

6,200,000 మంది ఓటర్ల పేర్లుమా(త్రమే నమోదయాయి. అంచి (బిటిష్ ఇండియా 

తోని మొత్తం జనాభాతో నూటికి 2, 8/4 నంతులమంది మాత్ర మేనన్నమాట. 

కొంగను, ఎన్నికలను ని'షేధించడంవల్లకూడా కొంత ఫలితం కనిపించింది. అధికార 
సథజ్యావివరాల (వకారం ఓటర్లలో 'నూటికి ఇర వెవంతుకంటె ఎక్కువమంది, శాసన 

సథకు ఇరిగిన ఎన్నికల్లొ పాల్గొనలేదు. 

కాంగ్రాసు అభ్యర్థి ఎవరూ ఎన్నికల్లో , పోటీచేయకపోవడంపల్ల మితవాదులు 
సులభంగా గెల్బారు. సంస్కరణలు అమల్లొకి వచ్చినతరువాత మొదటి మూడు 

సంవత్సరాలు భారత శాసనసభ, ఉదారవాది శాసనసభ ఆనివర్ణించవచ్చు. 

సమీకులవెలుపల దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం జరుగుతూ వుందనీ టిట్ష్ పాలన 

ఛేస్తున్న అకృత్యాలకు (ప్రజలు ఉడికిపోతున్నారసీ ఉదారవాదులకు తెలుసు. అందువల్ల 

వారిసని కష్టతరమైంది. (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం తరపున క్షమాపణ వేడుకుంటున్న వారము 

కామని వారు నిరూపించు కోవలసివుంది. అదేసమయంలో సంస్కరణల అమలుకు 
అనరోధంగా వుండేవీలుకూడాలేదు. సంన్యంరణలు ఉత్తబూటకమన్న జాతీయవాదుల 
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ఆరోవ ణలనుకూడా, (ప్రభుత్వం ఖండించవలవి వుంది. (ప్రభుత్వ _ప్రయోజునాలకు భంగం 
కలుగని విధంగా సభ్యుల ఆభిప్రాయాలను లెబ్బలోకి తీసుకోవడం అవసరమైంది. 

శాసన సభ మొదటసారి నమావేశమైనప్పుడే పరిస్టితి ఎంత ఇబ్బందికరంగా 
వున్నదీ తెలిసింది. 1921 ఫిబ్రవరి 15 వ తేదీన బొంబాయికి చెందిన జమునాదాస్ 
ద్వారకదాన్ (బ్రిటిష్ సామాజ్యమూ భారతదేశము మధ్య సంబంధాలు, అన్ని జాతులు 

సమానమన్న సిద్దాంతం _ఆధారంగా ఉండేట్టు చూస్తామని భారతప్రభుత్వం (ప్రకటించా 
లని కోరుతూ సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. పంజాబులో వైనిక శాసనం 
ఈ నిద్దాంతాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు (ప్రభుత్వం విచారాన్ని వ్యక్తపరచాలని కూడ 
తీర్మానంలో కోరారు. తమ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేనిన అధికార్ల మీద, 
వారు మళ్ళీ ఆవిధంగా _పవర్తించకుండా చర్య తీసుకోవాలనీ చనిపోయిన గాయపడిన 
వారి కుటుంబాలకు తగిన పరిహారాన్ని ఆందచే నేట్టు చూడాలనికూడా తీర్మానంలో 

కోరారు. దీనిమీద చర్చ ఉగదిక్తంగానే జరిగినా సుహృద్భావ వాతావరణంలో 

జరిగింది. రాజకీయ పరిజ్ఞానం వున్న ప్రతి భారలీయుడి మనస్సులోనూ ఆ సమ 
యంలో మెదులుతూన్న విషయానికి సంబందించినది ఈ తీర్మానమని ఆందరికీ తెలుసు. 
దేశ వ్వవహారాల సభ్యుడు సర్ విలియమ్ విన్ నెంట్ (పభుత్వ పరిన్టితిని వివరించలేక 
చాలా అవస్థ పడ్డారు. ఆయన సానుభూతిని వ్యక్తపరిచారు కాని, అధికార్లను 

శిక్షించే విషయానికి సంబంధించిన భాగాన్ని మ్యాతం (ప్రభుత్వం ఆమోదించ జాలదని 

తెలియ చేశారు. తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించిన సభ్యుడు, (ప్రభుత్వం సానుభూతిని 
ఆర్థం చేనుకుని ఈ భాగాన్ని ఉపసంహరించు కున్నారు. ఆతర్వాత తీర్మానాన్ని 
ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. 

గోఖలే మరణం తర్వాత మితవాదులకు నాయకత్వం వహించిన (శ్రీనివాన శాత్రి' 
రాజ్య సమితికి సభ్యులుగా ఎన్నికయాకు. కాలయాపన చేయకుండా ఆయన, 
(1921 ఫ(బ్రవరి 14) సమితిలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. (ప్రజలను 

అజిచివే'వేందు కుద్దేశించిన చట్టాలను పరిశీలించి వాటన్నిటినీ రద్దు చేయాలా లేక 
కొన్నిటిని ఠద్దు చేయాలా రద్దు చేయడం వాంఛనీయం కాని పక్షంలో అటువంటి 
చట్టాలను సవరించాలా, సవరించవలనిన పక్షంలో ఏవిధంగా సవరించాలి అన్న విన 

యమై నివేదించేందుకు (ప్రభుక్వం ఒక సంఘాన్ని నియమించాలని ఈ తీర్మానంలో 
శిఫొర్పు చేశారు. 

తమ తీర్మానం గురించి మాట్లాడుతూ శాన్తి, సభ చర్చనీయాంళావళిలో. సభా 
కౌర్య(క్రమాల మొదటి రోజునే తమ తీర్మానాన్ని చేర్చినందుకు (ప్రభుత్వానికి తమ 



నమితులకు సందింధించిన చట్టాల అవతరణ 18 

కృతజ్ఞత తెలియచేళారు. (సెభుత్వం సుహృధ్భావంతోనూ మైత్రీభావంతోనూ 

వ్యవహరించినందుకు ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తపరిచారు. దేశంలో గొడవలూ తీవ 
మైన అళాంతీ ఉన్నసంగకి నిజమేనని ఆయన ఒప్పుకున్నారు, ఆయినా (ప్రజలను 

అజిచివేనేందు కుద్దేశించిన చట్టాలను పరిశీలించాలని ఆయన శిఫార్చు చేశారు. ఈ 

చట్టాలు అమల్లో వుండడమే అశాంతికి కొంఠ కారణమని ఆయన చెప్పారు. అప్పట్లో 

అమల్లో వున్న ఇటువంటి చట్టాలను వివరిస్తూ వీటిని రద్దు చేయడంగాని సవరించ డం 

గాని అవసరమని చెప్పారు. అహింసాయుత సహాయ నిరాకరణ అన్న సిద్ధాంతం 

స్థానే అహింసాయుత సహకారం అన్నసిద్ధాంతాన్ని ఆవలంబించాలని విజ్ఞప్మి చేస్తూ 

తమ ఉపన్యాసాన్ని ముగించారు. 19 1 

(పజలను అణిచివేసే చట్టాలను వెంటనే పూర్తిగా రద్దు చేయాలని _పజలు కోరుతున్న 
పుడు ఒక సంఘాన్ని నియమించడం వల్ల అంత ఫలితం వుండటోదని రంగస్వామి 
అయ్యంగార్ అనుమానం వ్యక్తపరిచారు. ఖపర్తే ఒక సవరణ (ప్రతిపాదిస్తూ, కొన్ని 
చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరారు. అటువంటి చట్టాలను ఆయన పేర్కొన్నారు 

కాని సవరణ వీగిపోయింది, శాన్తి తీర్మానం ఆమోదం పొందింది. 

1921 మార్చి 8వ తేదీన క్ఞాత్రీస మికిలోమారొల్ తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. అల్లర్లనూ 
చట్ట వ్యతిరేక సమావేశాలనూ అణిచివేసే సమయంలో తుపాకులు మొదలైన "వాటిని 
ఎటువంటి పరిన్టిల్లో ఉపయోగించాలో ఖచ్చితంగా పేర్కొంటూ శిక్ష స్మృతినీ ఇతర 

చట్టాలనూ సవరించాలని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్పు చేశారు. 

భారతీయ చట్టాన్ని ఇంగ్లీషు చట్టంతో సమానం చేయాలని గట్టిగా కోరారు. తుపాకులు 

మొదలైన మందుగుండు పామ్యాగిని ఉపయోగించడానికి కారకులైన అధికార్ల మీద 
(పభుత్వం అనుమతి లేకుండానే చట్టరీత్యా చర్యతీసుకునే వీలుండాలనీ ఆయన సూచిం 

చారు. (ప్రజలమీద కాల్పులు జరిగిన (ప్రతి సందర్భంలోనూ దర్యాప్తు జరిపించాలని 

కోరారు. ఈ శీఫార్పులు పాలనా వ్యవస్థ విధానానికీ పనిచేస్తున్న తీరుకూ వ్యతిరేకంగా 

ఉండడంచేత (పభుత్వం వీటిని ఆమోదించ లేదు. ఈ శిఫార్పులను అమలు పరచి 
నట్టయితే అల్లర్లను ఆణీచి వేనే అధికార్ల పని దాదాపు అసార్యమే అవుతుందని (ప్రభుత్వం 

మొర పెట్టుకుంది. అందువల్ల తీర్మానాన్ని ఆమోదించలేదు. 

పజలను అణిచివేనేందు కుద్దేశించిన చట్టాలను పరిశీలించేందుకు ఒక సంఘాన్ని 
ఏర్పాటు చేయాలన్న శాస్ర తీర్మానాన్ని మ్మాతం ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఆ సమ 
యంలో తేజ్ బహాదుర్ స్యప్రు భారత (ప్రభుత్వంలో న్యాయశాఖ సభ్యులుగా వుండేవారు. 
అందువల్ల (ప్రజలను అజీచివేనేందు కుద్రేశించిన చట్టాల్లొ కొన్నిటిని ఆఖరుకు 1922 లో 
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రద్దు 'చేఫేందుకు వీలుపడింది. (ఉదాహరణకు, 1910 వ సంవత్సరపు: ప్యతికల చట్టం 
1908 వ. సంవత్సరపు రెచ్చగొట్టే నేరానికి సంబంధించిన పత్రికల చట్టం, 1008 వ, 
సంవశ్పరపు భారతీయ నేరాల శాసనం సవరణ చట్టం) 

కావి, (ప్రభుత్వం, అణిచివేనే విధానాన్ని మొత్తం విడనాడే విషయమై శాసన 
సభ్యుల్లో విభేదాలేర్పడ్డాయి. మున్షీ ఈశ్వర్ సరన్ 1822 జనవరి 18వ 
తేదీన శాసన సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. “ దేశంలో 
ప్రారంభించిన దమనవిధానాన్ని వెంటనే ఒదులుకోవాలని ” ఆయన తమ 

తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్ను కోరారు. తీర్మానంగురించి మాట్లాడుతూ, ' 
సహాయనిరాకరణ ఉద్యమాన్ని నిర్వహించేందుకుగాను ఏర్పాటైన “ జాతీయ వలంటీర్లు ” 
హింపొకాండకు పూనుకునే సంస్థ ఏమీకాదని ఉద్దాటించారు. “ వలంటీర్లలో ఎవరైనా 

ఎక్కడైనా హింసాకాండకు పూనుకోవచ్చు కాని సంస్థ లక్షణం మాతం ' అహింస. . 

సహోయనిరాకరణకు కారణాలైన వాటి గురించి ఆలోచించకుండా దాన్ని (ప్రతిఘటించి 

వట్లయికే ప్రభుత్వం దాన్ని. ఎప్పటికీ నాశనం చేయజాలదు :'20 

రాయ్ బహాదుర్ బిషంబర నాథ్, తీర్మానాస్ని గట్టిగా బలపరిచారు. “ఏమా(్రమూ 

క్ల వ్రంగాలేని పరిస్టితి క్లిష్టంగా చేశారనీ చికాసతో భయంత్యో(ప్రభుత్వం దీన్ని మరింత 
అధ్వాన్నం చేస్తూవుందని ” ఆయన చెప్పారు.2] 

' తీర్మానాన్ని ఇంతగట్టిగానూ వ్యతిరేకించిన వారుకూడా లేక పోలేదు. సహాయ 
విరాకి రణ ఉద్యమంలో ఏం జరుగుతున్నది గమనించి నట్టయితే గాంధీజీ మెట్టు మెట్టుగా 
పాలనాయంత్రాంగాన్ని పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం చేయాలన్న తమలత్యొన్ని చేరుకుంటున్నట్టు 

తెలినిపోతుందని బొంబాయికి చెందిన ఎన్. యమ్. సమర్థ్ చెప్పారు. మరొక వైపున 

(ప్రభుత్వం ఎంతో ఓర్చుతోనూ సహనంతోనూ వ్యవహరిస్తూవుందనీ “ ఆందోళనను 
ఆదిలోనే కుంచివేయలేదనీ రెండేండ్ల [క్రితమే ఆపనిచేని వుండవలనిందనీ ...”22 

చెప్పారు. తీర్మానం వీగిపోయింది. 

తీర్మానం గురించి మాట్లాడుతూ అప్పటి (ప్రధాన మితవాదుల్లో ఒకరైన 

వి. ఎన్. శివస్వామి ఆయ్యర్, ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానం పూర్తిగా ఆజణిచి 

వేనే విధానం కాదని అభ్నిపాయ పడ్డారు. విభిన్న అభిప్రాయాలు 'కలవార్తో ఒక 
సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న సూచనకు ఆయన ఈ వింధంగా సమాధానమిచ్చారు. 

“పహాయాన్ని నిరాకరిస్తున్న వారికి నియంతగా గాంధీజీ వున్నంతకాలం, స్వరాజ్యాన్ని 
వీలై నంత త్వరగా సంపాదించేందుకు ప్రయత్నిన్లూ ఒక (ప్రవక్తగా తమ పేరు (ప్రఖ్యా 
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తులను కాపాడుకోవాలని ఆయన ఆదుర్దాగా వున్నంతకాలం... ... ... సంతృప్తి 

కరమైన ఫలితాలను సాధించడం అపాధ్యం.”23 

నేరవిచారణ కొసనం సవరణ చట్టాన్ని మకీ విస్తృతంగా అదులు పరచారనీ చాలా 

మందిని ఆరెస్టుచేశారనీ అయ్యర్ ఒప్పుకున్నారు. అందువల్ల పరిస్థితిని కొంత సడలింవ 
చే నేందుకుగాను రాష్ట్ర్యపభుక్వాలకు ఆదేశారిన్వ వలనిందని భారత (ప్రభుత్వాన్ని 

కోరుతూ ఆయన సరన్తీర్మానానికి సవరణ (పకిపాదించారు. 

చెన్యంగురించి పస్తావించినపుడు మాత్రం శివస్వామి అయ్యర్ అద్భుకంగా 

మాట్లాడారు. అంతికుముందు భారతీయ సైన్యం పాలనా నిర్వహణ వ్యవస్తీకరణ 
గురించి దర్యాప్తు జరిపేందుకు (బ్రిటిష్ (ప్రభుక్వం ఒక సంభాన్ని నియమించింది. “దీనికి 
లార్డ్ ఏవర్ అధ్యక్షులు. ఈ సంఘం తన నివేదికలో ఈ విధంగా పేర్కొంది. 

“నైనిక కార్య కలాపాలకు కేర్యదం పళ్చిమం నుంచి తూర్పుకు మారిపోయింది. 
భవిష్యత్తులో మననైన్యాలు మధ్య (ప్రాచ్యంలో నైనికకార్యకలాపాలు సాగించే ఆవసరం 
రావచ్చు. సైన్యంలో కొంతభాగం భారత దేశంలోను కొంతభాగం స్వ దేశాల్లోనూ 

ఉండవచ్చు. భారతీయ నైన్యం. సామ్రాజ్యంలోని ఇతర నైనికులతో కలిని (ప్రతి 
యుద్ధరంగంలోనూ పోరాడింది. ఈ విధంగా దాని బాధ్యతలు ఎక్కువయాయి. స్టానిక 
శక్తి అని ఇక మీద అనుకునేందుకు లేదు. (ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పోరాడేందుకు 
విద్దంగావుండే పొ(మాజ్య నైన్యంలో ఒక భాగంగా మాథక్రమే దీన్ని చూడాలి "*.24 

ఎవర్ నివేదికలో పేర్కొన్న ఈ అంశాలతో దేశవ్యాప్తంగా భయాందోళనలు 
వ్యాపించాయి. విసృత పరచిన సైన్యానికయే విపరీతమైనఖర్చును భరించవలని వుంటుం 
దని భయపడ్డారు. సాామాజ్యనైన్యంలో భాగంగా (బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం సరిహద్దులను 

రక్షించవలసి పుంటుందని కూడా భయపడ్డారు. 

అయ్యర్, ఎషర్ నివేదికకు సంజంధించి శాసన సభలో 1921 మార్చి 28 వశేడిన 
వరుసగా 18 తీర్మానాలను చేశారు. 

భారత నెన్యాన్ని భారతసరిహద్దుల వెలుపల ఉపయోగించ రాదన్నది ఆయన చేసీన 

శిఫార్చులలో (పధాన మైనది. విచేశంలోవున్న చెనిక దుర్గాల్లో పనిచేయడానికి, గవర్నర్ 

జనరల్ అనుమకితో పంపించవచ్చు, అఆడికూడా, ఖద్చను ధారర దేశం భరించనక్కర 

లేనట్టయికే, విధానమూ వ్య వస్తీకరణ విషయాల్లొ ధారలవైన్యం ఇంగ్లండులోని యు 

విషయాల కార్యాలయం ఆధీనంలో వుండరాదు. ధారరచేశంలోని నైనిక - నౌక - 
విమానడళాలకు చెందిన అన్ని శాఖల్లొకి ధారతీయులను తీనుకోవాలని ఆయన ఒక 

తీర్మానంలో శిఫార్పు చేశారు. రాజ్యుప్రతి ఏటా నుంజూడుచేనే కమీషన్లో ప్రారంభంలో 
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నూటికి ఇర వై. అయిదువంతులకు తక్కువ కాకుండా భారతీయుల కివ్వాలని మరొక 

తీర్మానంలో శిఫార్చు చేశారు. 

అయ్యర్ తీర్మానాల్లొ చాలావాటిని శాసనసభి ఆమోదించింది. వీటిని ఆతర్వాత 

భారత (పభుత్వం విదేశాంగ మంత్రికి తెలియ పరచింది. నిజానికి వీటి (ప్రభావం 

(పభుత్వ నైనిక విధానం మీద కొంత పడింది. డెహరాడూన్లో రాయల్ నైనిక 

కళాశాల నొకదాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకరించారు. 1828లో నైన్యంలో ఎని 

మిది విభాగాల్లొకి పూర్తిగా భారతీయులనే తీసుకుంటారని (పకటించారు.26 

నామినేటెడ్ నభ్యులైన ఎన్. ఎమ్. జోషి కార్మిక శాననాల విషయంలో ఎంతో 

(శద్ద వహించారు. : అధికార్లు, తమహోదాను ఉపయోగించి ఉచితంగా నేవపొందడం 
ఉచితంగా వస్తుసామా(గి పొందడం అరిక ఫ్రేందుకు ఆయన శాసన సభలో ఒక తీర్మా 
నాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. అధికార్లు పనిమీద (గామాంఠరం వెళ్ళినప్పుడు (గ్రామ పెద్దను 
బలవంత పెట్టి (గామ పెద్దకింది వున్న (గ్రామస్తులచేత పని చేయించుకుంటున్నారనీ తమకు 

కొవలనిన వంట సామాగ్రిని (గ్రామంలోని వ రృకుడినుంచి ఉచితంగా పొందుతున్నారనీ 

దిన్ని ఆవి వేయాలనీ ఆయన తమ తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. 27 

జోషి కృషివల్లనే కొన్ని కార్మిక చట్టాలను ఆమోదించడమూ కొన్నిటిని సవరిం 
చడమూ జరిగింది. భారత ' ఫ్యాక్టరీల చట్టాన్ని సవరించి కర్మాగారంలో వారానికి 

' పవిగంటలను ఆరవైకి పరిమితం చేశారు. పనివారి నష్ట పరిహారం చట్టం వల్ల 
కార్మికుడికి (వమాదాలనుంచి రక్షణ కలిగింది. భారతీయ గనుల చట్టంవల్ల గనులకు 

సంబంధించి ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుఏర్పడింది. బోర్లలో కార్మికులకు 

కూడా ప్రాతినిధ్యం వుండేది. 

(ప్రభుత్వానికీ శాసనసభకూ మధ్య విభేదాలు 

మామూలుగా పాంనా యంరాంగానికీ శాసనసభకూ మధ్య సంబంగాలు స్నేహ 
సుహృద్భావాలతో కూడివుండేవి. కాని ఉడికృత లేపోళలేడు. 1022 నెపైంబఒలో 
(వభువ్వానికీ శాసనసభకూ దుధ్య తీవమైన భదాభి పాయం ఏర్పడింది. (భుస్వ 
శాసన సభలో ఒక బిల్లును ప్రవేశ పెట్టాలని తలపెట్టింది. సంస్థానాధీశుల పట్ల డ్యేషాన్నీ 
జుగుపష్పనూ విరోధ ధావాన్న పురికౌల్పేందుకద్దేశించిన రోచనలను పుస్తకాల ద్వారాగాని 
వ్యత్రికలద్వారాగాని వ్యాపింప చేయపండా అరి స్రేందుప ఈ బిల్లును తలపెట్టరు. 

దివివల్ల, సంస్టానారీకులమ న్యాయసమ్మతంగా విమర్శించే అవకాశం పూర్తిగా పోతుందని 

పేర్కొంటూ మున్షీ ఈశ్వర్ సరన్ దీన్ని (తిఎటించాడు. ఆదరిమిలా శాసనసభ 
ఆ ,బిల్లుమ (ప్రవేశ పెఫేందుకు అనుమతి విరాకరించిఎది. భారత (బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి 

0౦ 



సమీతులకు సంబండించిన చట్టాల అవతరణ 4? 

సంస్థాన నాధీశులు (ప్రధానమైన ఆండకావడంతో గవర్నర్ జనరల్ తన (వ త్యేక 

అధికారులను వినియోగించి మొదటిసారిగా, ఈ బిల్లు అవసరమని పేర్కొనడంతో 

రాజ్యుసమితి ఆమోదించింది. గవర్నర్ జనరల్ ఆమోదంపొంది బిల్లు చట్టమైంది. 

1923 లో శాసన సభలో 1928-24 వ సంపత్పరానికి బడ్జెబును (ప్రవేశ పెట్టి 

నిపుడు ఇంతకంటే తీవమైన రాజ్యాంగ సమస్య తలఎత్తింది. లోటును ధర్తీ చేవేం 

దుకు గాను (పభుత్వం ఉప్పుమీద పన్నును రెండింతలు చేయాలని తలపెట్టింది. 

నెన్యమూ-సర్వీసులవంటి వాటికి విపరీరమైన ఖర్చు పెడుతూ దానివల్ల కలిగేలోటును భర్తీ 
చేసేందుకు పేదవారిమీద సన్నుల భారాన్ని పడ వేస్తున్నారని సింధ్కు చెందిన ఎన్. ని. 

సహాని, ఢాకాకు చెందిన మౌల్వి అబుల్ కానిం, నేలంకు చెందిన ఎన్. ముదలియార్ 

(వభుక్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఉప్పుమీద పన్నును రెండింతలు చేవే బదులు 

లోటును భర్నీ చేనేందుకు పెటోలుమీద పన్ను విధించాలని ఆ(గాకు చెందిన లాలా 

గిరిధారీలాల్ సూచించారు. జె. ఎల్. భార్గవ, చాలామంది అభిప్రాయాలను ఈ 

విధంగా పేర్కొన్నారు; 

"(స్తుత పాలనా వ్యవస్థ కొనసాగినంతకాలం, దేశానికి పూర్తి భాధ్యకాయుత 

(పలుత్వానికి మంజూరు చేయనంత కాలం సర్వీసుల్లో పూర్తిగా భారతీయులను నియ 

మించనంత కాలం భారతదేశంలో పాలనానిర్వహణకు ఖర్చు వివరీతంగా ఉంటూనే 

వుంటుంది. నిధుల్లొ సగందాకా నైనిక ఖర్చుకే సరిపోతున్నాయి. పౌర పాలనలో 

కూడా భారతేతరులు విధిగా అవసరం అని అనుకోవడంచేత, విదేశ ఉద్యోగులకు 

పెద్ద జీతాలు ఇస్తున్నారు. అయినప్పటికీ శాసనసభ అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నత 

సర్వీసుల పె రాయల్ కమీషన్ను కూడా భారతదేశం మీద. రుద్దుతున్నారు. 29 

తత్ఫలితంగా, ఆర్థిక బిల్లులోని, ఉప్పుమీద పన్నును రెండింతలు చేయాలన్న పతి 
పాదన శాసనసభలో చిత్తుగా ఓడి పోయింది. సమిళిలో కూడా, గవర్నర్ జనరల్ 

శిఫార్పుగా (పవేశ పెట్టబడినపుడు శ్రీనివాసకాస్త్రీ ఇతరులూ విమర్శించారు. అయినా, 

సమితి, గవర్నర్ జనరల్ శిఫార్చును ఆమోడించింది. కాని శాసనసభ మాతం 

తన మొడటి ధోరణిలోనే, దాన్ని మళ్ళీ కొట్టివేసింది. అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్, 
ఇది అవసరమని పేర్కొంటూ (ఆయన ఈ విధంగా పేర్కొనడం ఇది రెండవసారి) 

శాసన సభ అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉప్పుమీచ పన్ను విధించడాన్ని చట్టబద్దం చేశారు. 

పెద్దులలో కోత విధించడానికి తనకున్న ఆధికారాన్ని ఉపయోగించడింలో శాసనసభ 
వెనుకాడ లేదు. 1921-28 లో ఖర్చు మీద కోటి 29 లక్షల రూపాయల కోత 
విధించింది.30 
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మరికొన్ని సంస్క_రణలకోసం ఆం దోళన 

మాంటేగు - ఛె్స్ఫర్డ్ సంస్కరణలు పొందుపరచిన 1919 వ సంవత్సరపు 
భారత ప్రభుక్వ బిల్లును (విటిషు పార్లమెంటు ఆమోదించిన తర్వాత రాజు తమ ఆమోదం 

తెల్పి (ప్రకటించిన తర్వాత భారత దేశంలో అప్పటి పార్వ భౌమ్య శాసన నిర్మాణ 

సమితి. నచ్చిదానంద నిన్నా (ప్రతిపాదించిన తీర్మానం ద్వారా (బైటిమ చ(క్రవర్తికీ 

తమ విధేయకను విన్నవించు కున్నారు. “భారతదేశవు రాజకీయ 'మోడొనికి మా 
చక్రవర్తి పాలన ఒక గొప్ప సాధనమ”ని పేర్కొన్నారు. 31 ఆ సందర్భంగా 
శ్రీ ఎస్. ఎన్. బెనర్జీ ఈమాటలన్నారు. 

“తుది (ప్రకటన వెలువడే సమయం త్వరలోనే వస్తుంది. పదేండ్లు పట్టవచ్చు 
వదేండ్లలో పరిశీలిస్తామని చేసిన వాగ్దానాన్ని (ప్రస్తావిస్తూ ఒక జాతి జీవితకాలంలో 
వదేండ్లు ఎంత? ఆ సమయం ఆసన్న మై భారతీయులందరి సమక్షంలో నకల నాగరిక 
ప్రపంచం సమక్షంలో తీర్పును (ప్రకటించినప్పుడు, మేమింకా అర్హులము కాలేదని 

చెవ్వటోరనే నేను విశ్వనిన్తున్నాను. "32 

ఉదారవాదులు ఆ సమయంలో రాజ్యాంగ సంస్కరణల సమీక్షకు పదేండ్లు చేరి 

వుంటామని ఎంతో గొప్పగా (ప్రకటించారు. కాని భారతదేశంలో పరిస్థితి ఆతి 
త్వరగా మారిపోయింది. శాసనసభా భవనాల వెలుపల స్వ్యాతం(త్య పోరాటం 

పూర్తి స్థాయినందుకుంది. శాసనసభ ద్వారా ప్వాతం(త్ర్య పోరాటానికి దోహాదం 

చేయగలమని గట్టిగా విశ్వనించిన ఉదారవాదులు, తమకు పరీకిసమయం అనుకున్న 
దానికంటే త్వరలోనే వస్తుందని తెలుసుకుని తామేమీ తస్పృుచేయలేదవి నిరూపించడానికి 

కామ ఏవో ఒకటి చేని చూపించాలని అనుకున్నారు. అందువల్లనే కొత్తశాసన 
సభ సమావేశమైన మొకటి సంవత్సరం నుంచీ, మరికొన్ని రాజ్యాంగ సవరణల 

గురించి (ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు. 

భారతశానికి పూర్తి దొమినియన్ (పతిపత్తి ఇచ్చేందుకు కాల వ్యవధిని నిర్ణయించి 
అంటే, శాసనసభ నాల్గవ పదవీకాలం ఆరంభంనుంచే, దానికి అవసర మైన చర్యలన్ను 

ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని శిఫార్సుచేన్తూ జె. ఎన్. మజుందార్ 1021 సెప్టెంబరు 28వ 

శేదీన శాసనసభలో ఒక లీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. బిటిష. (పభుక్వం నిజుం 
గానే ఈవిధంగా కోరుతూ వుందని భారతీయులకు విశ్వాసం కలిగేందుకు గాను ఖచ్చి 
తంగా ఒ3 తేదిని (ప్రకటించడం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు, 

“సోదరులారా, స్వరాజ్వం మా జన్మహక్కు. అని విశ్వనిస్తూ దాన్ని పొందేందుకు 
కృతనిశ్నయులమయ్యాము. దాన్ని సంపాదించడంలో మాకు సహాయపడడం మీకు 



1919వ సంవతర్పపు సంస్కరణల చట్టము _ ఉదారవాదులు _ 48 

ఒక అవకాశమే కాక అది మీగొప్పతనం కూడా అవుతుంది. మాకూ మాలక్ష్యెనికి మధ్య 

అవరోధంగా ఇక ఉండకండి. "” (బ్రిటిష్ (ప్రజలకూ (_పజానాయకులకూ ఆయన 

ఈ విధంగా విజ్ఞప్తి చేశారు.33 

సెం(ట్రల్ ప్రావిన్నిన్కు చెందిన శ్రీ. కె. దీ. ఎల్. అగ్నిహోత్రి తీర్మానాన్ని 

సమర్థిస్తూ, తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా వెల్లడి చేయలేరని అనుకున్న లక్షలాది 

భారతీయులు కూడా తమకు త్వరలో పూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలని ఖచ్చితంగా కోరుళ్తున్నట్టు 

చెప్పారు. జె. యన్. భార్గవ మాట్లాడుతూ, సహాయనిరాకరణ ఉద్యమం లాభ నష్టాలు 

ఎటువంటివైనా, దేశ ప్రిజలందరూ కుఠకుతలాడిపోతున్నారన్నది నిర్వివాదాంళం అన్నారు. 

అందువల్ల రాష్ట్రాల్లో పూరి స్వయంపాలనా పైతిపత్సికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుని 

కేంద్రంలో భాధ్యతాయుతమైన (ప్రభుత్వాన్ని 1పైవేశ పెట్టాలని కోరారు. టి. వి. శేషగిరి 

అయ్యర్, ముస్లీ ఈశ్వర్ దాన్ ఈ వాదనలను సమర్థించారు.34 జమునాదాస్ ద్వారకా 

దాన్ మాత్రం కాల నిర్ణయానికి అంగీకరించలేదు. ఒకి నిర్తీతమైన కాలానికీ 

ప్రభుత్వం చేతులను కట్టివేయడం భావ్యం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 35 

భారతదేశం సాధించిన అభివృద్ధి దృష్ట్యా రాజ్యాంగాన్ని పూర్వం అనుకున్న 1929 

కొంటే ముందుగానే సమీక్షించాలని భారతదేశానికి సంబంధించిన మంతికి తెలియచేయ 

వలనిందిగా భారత (ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ కొన్ని సవరణలతో తీర్మానాన్ని 

ఆమోదించారు. 

శాసనసభల్లో తమ నడివడిద్వారా భారతదేశం పూర్తి స్వయంపాలనకు తగివుందని 

ఇంగ్లీ షువారికి ముఖ్యంగా ఇంగ్లీషు ఉదారవాదులకు బుజువు చేస్తున్నామని ఉదారవాదులు 

ఆశిస్తూ వుండివండవచ్చు. ఈ దురభిప్రాయాన్ని తొలగించే సమయం వచ్చిందని 

(బ్రటిష్ (ప్రధానమంత్రి అభిప్రాయ పడ్డారు. సర్వీసుల్లోనూ నైన్యంలోనూ పూర్తిగా 

భారతీయులనే నిమమించాలని భారతీయ ఉదారవాదులు అదేపనిగా ఉద్ధాటీస్తున్నారు . 

రాజ్యాంగాన్ని అనుకున్న దానికంటె ముందుగానే పునః పరిశీలించాలని కోరుకున్నారు. 

(ప్రధానమంతి లాయడ్ జార్డ్, 1922 ఆగష్టు 2వ శేదీన ఆరితిరస్మార భావంతోనే 

ఆయినా ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా చెప్పారు. 

“ నేను ఇది చెప్పాలను కుంటున్నాను. భారతీయులను సర్వీసుల్లో నియమించేందుకు 

మనం చేస్తున్న కృషి ఫలితం, భారతీయులు శాసన సభల్లోచేనే ఉపన్యాసాల నాణ్యత 

మీద ఆధారపడివుండదు (నేను దీన్ని ఏ మాత్రమూ ద్వేషించడంలేదు) పౌరసర్వీసు 
ల్లోనూ ఇతర సర్వీసుల్లోనూ వారు తమ మామూలు విధులను నైపుణ్యంతో నిర్వర్తిం 
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చడంమీద ఇధి అధార పడివుంటుంది. భారతీయులు ఇది గుర్తించడం ముఖ్యమని 
నేను భావిస్తున్నాను." 

[పధానమంతి ఇంతటితో ఊరుకో లేదు. 

“చేను ముఖ్యంగా చెప్పదలచుకున్నది ఇది, పార్లమెంటు నభ్యులుగాగాని 
పాలనానిర్వహాకులుగాగాని వారు ఎంత విజయవంతంగా పనిచేనినా భారతదేశంలో 
ట్రిటిష్ పౌర అధికార్ల సహాయమూ మార్లదర్శకత్వమూ లేకుండా ఎప్పటికైనా 
వ్యవహారించగలరా అన్నది సందేహమే. 

“మొత్తం స్వరూపానికి వారు ఉక్కుచటంవంటి వారు. ఒకటి మాత్రం 
మనం స్పష్టం చేయవలసి వుంది. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ (బిటన్ భారతదేశం 

వట్ల తనకున్న బాధ్యతను వదులుకోటోదు. 86 

(ప్రధానమంత్రి చేసిన ఈ ఉపన్యాసం వల్ల భారతీయ ఉదారవాదుల్లోనూ మిగవాదు 
ల్లోనూ కూడా తీవ్రమైన భావాలు తల ఎత్తాయి. ఆగష్టు రెండవ తేదీన లాయద్ 
జార్డ్ చేనిన (ప్రకటనను ఖండించవలనిందని బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ 
అగ్నిహోత్రి శాసన సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఆయన కోపంగా 
ఈమాటలన్నారు! 

“పూర్తి బాధ్యతాయుతమైన స్వయంపాలన కావాలని కోరుతున్నాము. మేము 
సమర్థులమనేకాదు; మాకిచ్చిన వాగ్దానాలు (ప్రతిజ్ఞలు ఆధారంగా కూడాకాదు; మా 
జన్మ 4 "క్కుగ్గా కోరుతున్నాము: పూర్తి డొమినియన్ స్వయంపాలనా వ్యవ 
స్థన: మంజూరు చేయడంలో (బ్రిటీష్ జాతీ ఇకమీదనైనా మమ్ములను నిరాశపరచదనే 
ఆశిస్తున్నాము.” 37 

(వగానమంతత్రి ఉపన్యాసంతో రావు బహదూర్ టి. రంగాచారి ఎంతో కలత 
చెందారు.” _“ఉక్కుచ(టం” అన్న పడాలను నేను మర్చిపోలేను. ఫ్రిటిష్ రాజ్ 
ఆన్న వదాలను కూడా మరచిపోలేను. ఈ దేశాన్ని పాలించడంలో సహాయం 
చేస్తామని అనడం పోయింది పైపెచ్చు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడంలో సహాయం చేయ 
వలవిండని లాయడ్ జార్డ్ భారతీయులను అడగడాన్ని విస్మరించలేన. ఆయన 
ఎంతో బాధతో ఈమాటలన్నారుః 

“సవరించిన రాజ్యాంగం అంేేవారి ఉద్దేశ్యం ఇదేనా? ఆదే అయితే న్యాయం 

గానూ సబబుగానూ. ఉండడం అవసరం. ఏషరతులమీద సహకరిండాలో 
న్నష్ట 940 తెలియచేయడం అవసరం. ఈ షరతులమీద మేము సహకరించాలవి 

స్ట 

శా 



1818వ సంవత్సరపు సంస్కరణల చట్టము = ఉదారవాదులు ర్ 

కోరుతున్నట్లయితే, నాకు సంబంధించినంత వరకు సహకరించేందుకు నేను విరాక 

రిస్తున్నాను. 35 

ద్యారకాదాన్ కూడా (ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యలకు త్మీవమైన ఆభ్యంతరం తెలిపారు. 

పాలనా నిర్వహణకో భారతీయులకు ఇంకౌ ఎక్కువ సంబంధం ఉండాలన్న విధానాన్ని 

గుర్తించాలని ఆయన ఉద్దాటించారు. ఉద్యోగాల్లో నియామకం వీలైనంత వరకు 
భారత దేశంలోనే జరగాలని కూడా కోరారు. “మా అల్బ సంఖ్యాకత్వం ఎప్పుడు 

ముగుస్తుందో” (ప్రకటించ వంసిందని మున్షీ ఈశ్వర్ సరన్ (ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు 
“ప్రళయం వచ్చేదాకా ఇది కొనసాగుతుందా" అని ఆయన (ప్రశ్నించారు .39 

ఈలోగా శాసన సభ 1921 సెఫైంబరులో ఆమోదించిన తీర్నానాన్ని లండన్ లోని 
భారతదేశానికి సంబంధించిన మంత్రికి నివేదించారు. ఈ తీర్మానం, రాజ్యాంగాన్ని 

పునః పరిశీలించడానికి సంబంధించినది. మండి, ఆగను 2 న (ప్రధానమంతతి 

చేనిన (ప్రకటన దృష్ట్యా 1922 నవంబరు 2 వ తేదీ సమాధానం చెబుకూ 1919 వ 
సంవత్సరపు రాజ్యాంగం అమలుపరచి ఎంతోకాలం కాలేదనీ అందువల్ల మరికొన్ని 

మార్పులు చేసే సమయం ఆసన్నమైందని అనుకోరాదనీ చెప్పారు. శాసన సభ 
లోని ఉదారవాదులను ఇది మరింత గాయపరచింది. 

మంత్రి సమాధానం పట్ల (ప్రజలకు కలిగిన తీవమైన అసంతృప్తిని గవర్నర్ 

జనరల్కు తెలియచేయ వలనిందని కోరుతూ రంగాచారియార్ 1923 ఫి(బవ/! 22వ 

తేదీన శాసన సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 

“ధైర్యంచేసి ఇక్కడికి వచ్చి సంస్కరణలను అమలు జరుపుతున్న, ము 
కొంతమంది, దేశ(పజల ఆ(గహానికి గురి కావలని వచ్చింది. దేశ(పజలు కోపం 

తోనూ రోషంతోనూ ఉడికిపోతున్నారు.” అని ఆయన (ప్రభుత్వానికి చెప్పారు. 41 
ముస్టీ ఈశ్వర్ సరన్, రంగాచారియార్ చెప్పినదాన్ని సమర్థించారు. సంస్కరణలు 
తగినంతగా లేవని భారతీయుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు గట్టిగా అభిప్రాయ పడుకున్నట్లు 
ఆయన (ప్రభుత్వానికి గుర్తుచేశారు. అటువంటి క్లిష్ట పరిన్నితిలో సభలోని (ప్రస్తుత 
సభ్యులు సంస్కరణలను అమలు జరిపేందుకు అంగీకరించారు. “ఈ షయమై 
కాము పంపిన వర్తమానం తిరుగులేసిదని మంత్రి భావించినట్టయికే ఆయఃన చాలా 

పొరపాటు పడుతున్నారు”*2 అని మున్షీ ఈశ్వర్ సరన్ (ప్రభుత్వానికి ;)ప్పారు. 
“ఈ వర్తమానం నాకు, సభలోని ఇతర సభ్యులకూ అవమానమ"ని ఢథాకాక చెందిన 
మౌల్వి అబుల్ కాసిం చెప్పారు. “నూ అందరి అభిప్రాయాన్ని మొత్తం కుడిచి 

పెట్టారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 43 



ర్ి స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద్ర శాసన సభ పాత్ర 

ఇంత జరిగినా శాసన సభ్యులు చర్చమీద ఓటింగ్ జరగాలని కోరలేదు. 
అయికే అది, "ఎాసనసభ ఆఖరి సమావేశమనీ త్వరలో మళ్ళీ ఎన్నికలు జరుగ 
నున్నాయనీ వారికి తెలుసు. ఈ లోగా సహాయ నిరాకరణ దారులు తమ విధానాన్ని 

చృనఃపరిశీలించు కున్నారు. ఉదారవాదులు_ ఈసారి వీరి సవాలును ఎదుర్కోవలని 

వుంటుందని ' స్పష్టమైంది. ““ఇదివరకంటె' (పళిపటెన్ని పటిష్టం చేని ఈ సవాలును 

ఎదుర్కో 'వచ్చునని వారు భావించారు. “స్మ కాముకూడా స సహాయ నిరాకరణ చేయగల 
మని శాసన సభలో (ప్రదర్శించి, తమకంటె చురుకుగా వున్నవారి వ్యవస్తీకృతమైన 
(పచారానికి ఎదురు (ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. వారు చేసిన మొట్ట మొదటి 
వని, ఉన్నత సర్వీసులమీద కొత్త ' రాయల్ కమిషన్కు పద్దులను నిరాకరించడం. 
1828 లో ఉప్పుపన్నును ఎక్కువ చేనేందు కుద్దేశించిన (ప్రతిపాదనను శాసన సభ 
(తోనిపుచ్చడానికి కూడా ఇదే కారణం.4f భారతీయ చట్టాల సంఘం కూడా ఈ 
విషయంలో మా(త్రం ఇదే విధంగా అభిప్రాయ పడింది. సంస్కరణలు (ప్రవేశ 
పెట్టిన తర్వాత మొదటి మూడు సంవత్సరాలు మాతం ఈ సంఘం భారతీయ శాసన 
సభ పనిచేనిన తీరును (ప్రశంనిస్తూనే వచ్చింది. “1922 వ సంవత్సరపు క్లిష్టమైన 
రోజుల్లో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా (ప్రభుత్వం తీసుకున్న 
చర్యలన్నిటినీ శాసనసభ _ సమితి రెండూ బలపరచాయొని ఈ సంఘం 
పేర్కొంది.45 

కాని ఖిలాఫత్ యోధుల్లో (ప్రముఖులైన మొహమ్మదలీ, షౌకతలీలను విడుదల 
చేయాలని కోరిన తీర్మానాన్ని శాసన సభ ఏకగ్రీవంగా (తోనీపుచ్చడం (పభుత్వానికి 

ఎంతో సంతృప్తి కలిగించింది. గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని సమర్ధిం 
చిన వారిల్తోవీరభయులూ ముఖ్యులు కూడా .46 
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మూడవ అధ్యాయం 

శాసనసభలో స్వరాజ్యవాదులు 

(1924 _ 1926 ) 

సహాయనిరాకరణ ముగింపు 

భారతదేశంలోని “పైశాచిక (ప్రభుత్వం'తో సహకరించరాదంటూ గాంధీజీ 
ఎలుగెత్తిదాటిన ఫలితంగా దేశ్యపజల్లో కొలిగిన చైతన్యం, అధికారవర్గాలవారికి “చాలా 
అందోళన "' కలిగించింది. సహాయనిరాకరణ ఉద్యమంవల్ల పట్లణాల్లోని తక్కువ 
తరగతి (ప్రజలకు బాగా ఇబ్బంది కలుగుతూ వుందనీ, కొన్నిపాంతాల్లో రైతాంగానికి 
ఇబ్బందిగా వుందనీ. దేశమంతటా చాలా మంది మున్లింలలో అసూయ నిరాళ 
వ్యాపించాయనీ తీవ్రమైన పరిణామాలు సంభవించే అవకాశాలున్నా యసీ పేర్కొంటూ 
చెస్రాయ్, 1922 ఫిబ్రవరి 0వ తేదీ, భారతదేశానికి చెందినమండతికి 
టెలిగ్రామ్ పంపారు. అయితే, భద్రతకు ముప్పు ఏక్పడినట్టయితే ఎదుర్కొనేందుకు 
(పభుత్వం అంతకుముందుకంటె బాగాస న్నద్ధంగాపుందని వైస్రాయ్, మం్యికి హామీ 
ఇచ్చారు. "'పరిస్థితిమా (త్రం దాగా ఆందోళనక రంగానే వుంద”ని ఆయన సేర్కొన్నారు. 1 

దురదృష్టవశాత్తూ అంతకు నాలుగురోజుల ముందరే ఒక సంఘటన జరిగింది, 
యునైటెడ్ ప్రావిన్స్లోని చౌరిచౌరా (గ్రామంలో కోపో(ద్రికులై న కొంతమంది ఒక పోలీను 
స్టేషనుకు నిప్పంటించారు. అగ్నిప్రమాదంలో కొంతమంది పోలీసులు మరణించారు. 
ఈ సంఘటనతో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి తీక్షణత కలిగింది. ఇతర చోట్ల 
కూడా హింపాకాండ జరిగింది. గాంధీజీ సిద్దాంతానికి అహింసా విధానానికీ ఇది 
విరుద్ధం. కాం(గెస్ కార్యవర్గం ఫిబ్రవరి 17 న సమావేశం కావాలని ఆయన అత్యవ 
సరంగా కోరారు. సామూహిక పొర ఉల్లంఘనను రద్దు చేయాలనీ, అరెస్టయేందు 
కుద్దేశించిన అన్ని కార్య కలాపాలనూ ఆసిచేయాలనీ శేవలం ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించే 
ఉద్దేశ్యంతో సమావేశాలూ ఊరేగింపులూ జరుప రాదనీ సమావేశంలో కాంగగెను 
సభ్యులను కోరారు. నిర్మాణాత్మకమైన ఒక పథకాన్ని (ప్రజలకు అందచేశారు. 
చరభాను (ప్రజామోదం చేయడం, జాతీయ పాఠశాలలను ఏర్పాటు 
చేయడం, విగ్రహంతో వ్యవహరించాలని (ప్రజలకుద్చోధించేందుకు ఉద్యమాలు నిర్వ 
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హించడం, ఈ పథకంలోని కొన్ని భాగాలు. ఫి(బ్రవరి 24 న ఢిల్లీలో సమావేశ 
మెన అఖిల భారత కౌం[గెసు సంఘం ఈ (ప్రతిపాదన లన్నిటిసీ బలపరిచింది. 

కాని రాష్ట్ర కాంగగెన్ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వ్యక్తిగత పౌర ఉల్లంఘనకు అనుమతి 

ఇచ్చింది. 

కొం(గైను పార్టీ అధికార చరిత్రలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు: “ఉద్యమాన్నం 

తటినీ గాంధీజీ ఆపివేని వుండవలనిందని గోల పెట్టారు.”? శై ళృల్లొ వున్న నాయ 
కులకు గాంధీజీ పట్ల కోపం వచ్చింది. కాం(గెను సభ్యుల్లొ అధైర్యం ఏర్పడింది. 

“దేశ వ్యాప్తంగా విపత్తు” ఏర్పడింది, కాని (ప్రభుత్వానికి మాత్రం సంతోషంగా 
. _ వుండి వుంటుంది. గాంధీజీని అరెస్టు చేసే అవకాళం దొరికింది. మార్చి 10 వ 

తేదిన అరెస్టు చేనింది. . 

i 'స్వరాజ్యపార్టీ అవతరణ 

కొత్త పద్దతుల్లొ, కాం(గెసుకు రెండు (ప్రధాన సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. సహాయ 

నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించడమా మానుకోవడమా, కొనసాగించి నట్టయితే 
' ఏరూపంలో కొనసాగించడమన్నది ఒకటి. 1929 లో శాసన సభలకు జరిగే ఎన్ని 
“కల్లొ కాం[గైసు పోటీ చేయాలా లేదా అన్నది రెండవది. 

ఏ. ఐ.ని,ని (అఖిల భారత కాంగెను సంఘం) జూ జూన్లో లకోలో సమా 

“ెవేశళమై, దేశంలో పరిన్ధితిని అంచనా వేని, కాం[గైసు తీసుకోవలసిన చర్యల' గురించి 
_ శిఫార్చు చేనేందుకు ఒక సంఘాన్ని నియమించింది. సమితిలో కాం(గెను (ప్రవేశించే 
“విషయమై ఎ. ఐ,నీ.నీలో త్మీన మైన భేదాభిప్రాయాలు వెలడయాయి.' సమితుల్లో 

వ్రవేశించరాదన్న కాంగ్రెసు విధానంలో ఎటువంటి మార్చునూ కొంతమంది సూచించ 
లేదు. వీరు! ని. రాజగోపాలాచారి, ఎం. ఏ, అన్సారి, ఎస్. కస్తూరిరంగ అయ్యం 

గార్ (మార్చు అవసరం లేదు అన్నవారు), మోతీలాల్ నెహ్రు, హకీమ్ అజామల్ 

భాన్, విఠల్భాయ్ పరేల్ మా(క్రం, సహాయ నిరాకరణ పాటిస్తున్నారు. ఎన్నిక ల్లొ 

పోటీచేనీ సమితులో (ప్రవేశించి, (ప్రభుత్వంతోనూ ఆధికార యం[్రాంగంతోనూ 
పోరాటం జరపాలని అభిప్రాయ పడ్డారు (మార్చు కావాలని కోరిన వారు). ఇరు 
పక్ష్షొలూ ఈ భేదాభ్మిపాయాల కారణంగా చాలా కాలం ఘర్షణ పడుతూ వచ్చారు. దీని . 

వల్ల భారత రాజుకీయాలు కొన్ని సంవత్సరాలు దెబ్బతిన్నాయి.4 

డేశబంధు చి త్రరంజనదాసు 

చౌరిచొర వంఘుటన తర్వాత గాంరీజీ పొర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని అపివేనినప్పుడు, 

తో 



శాసనసభలో స్వరాజ్య వాదులు ర్? 

దేశబంధు చితృరంజనదాను ఎంతో వ్యాకులపడ్డారు. “మహాత్ముడు ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా 

తప్పటడుగులు వేస్తున్నందుకు దేశబంధుకు విపరీతమైన దుఃఖమూ అ(గహమూ కలి 

గాయి. బార్దోలి ఉప సంహరణ పెద్ద దెబ్బే ఆయిండి” అని సుభాష్ చం[ద్రదోన్ 

(వ్రాశారు. 5 “సమితిలో ప్రవేశించే విషయమై మాతం దాస్ అభిప్రాయాల్లో కొంత 

మార్చు వచ్చింది. (1919) అమ్మృరసర్ కాం(గ్రెన్లో సంస్కరణల చట్టాన్ని అమలు 

పరచడంలో సహకరించాలన్న గాంధీజీ విధానానికి దాసు తీవ్ర అభ్యంతరం తెల్పారు. 

కాని ఇప్పుడు, మారిన పరిస్థితు ఎల్లో కాం(గెసు సమితుల్లో పవేశించాలనీ, సమితుల్లోనే 

సహాయ నిరాకరణ అమలు జరుపాలనీ ఆయన అఆభిపాయ పడారు 

దాను ఆరోగ్యం ' అంత బాగుండక పోవడం చేత, 1922 ఆగస్టులో ఆయన్ను 
విడుదల చేశారు. 1922 డిశంబరులో గయలో జరుగనున్న కాం[గెసుకు ఆయన్ను 

ఆద్యకులుగా ఎన్నుకున్నారు. చిక్కు సమస్యగా తయారైన సమికుల్లో (ప్రవేశించే 

విషయం గురించి ఈ మహా సభలో చర్చించ వలని వుంది గనుక దేశ (ప్రజలందరూ 

ఈ మహాసభ కోసం ఎంతో ఆస క్రితోనూ ఆదుర్దాలోనూ ఎదురు చూశారు. మార్పు 

రావాలని కోరుతున్నవారు దాసు, మోతిలాల్ నాయకత్వంలోనూ మార్చు అవసరం 

లేదంటున్న వారు రాజగోపాలాచారి - రాజేం(ద్రపిసాడ్ నాయకిత్వంలోనూ తమ తమ 

జలాలను పుంజుకున్నారు. మహాసభ జరిగింది. అధ్యకులైన దేశబంధు చిత్తరం 

జనదాను సుదీర్హంగా కూలంకషంగా ఉపన్యసించారు. 

రెండుపకతెల మర! వివాదమంతా తప్పు అభ్మిపాయం మీద ఆధారపడి వుందని 

చెప్పారు దాసు. “కార్యక్రమంలో మార్పు అవసరమా లేదా అన్నది కాదు 'అసలు 

(పశ్ను; మనకు ఆతిప్రియమైన ఉద్యమం విజయవంత మయేందుకు, కొన్ని విష 

యాల్లో మన కార్య కలాపాల పోకడను మార్చు కో వలసిన అవసరం ఇప్పుడు రాలేదా 

ఆన్నది అసలు ప్రశ్న” అన్నారు దాసు. వాటిని ఆంతమొందించడానికీ లేదా 

మెరుగు పరచడానికి అన్న లక్ష్యంతో సమికుల్లోకి (ప్రవేశించడం, అప్పటి పరిస్థితుల్లో 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ మాన్ని నడిపేందుకు మరొక, మరింత ప పటిష్టమైన మార్గమని 

ఆయన వాదించారు .6 

సమితుల్లో చేరాలన్న విధానాన్ని దాసు గట్టిగా బలపరిచారు. అవతలి పక్షంలో 

కూడా ఇంత తీవ్రంగా వాదించినవారూ లేకపోలేదు. అధ్యకులైన దాసు బలపరిచిన 

తీర్మానం మీద ఓటుజరగ్గా తీర్మానం, అనుకూలంగా $890 ఓట్లూ (ప్రతికూలంగా 

1,748 ఓట్లూ పడడంతో వీగిపోయింది. దాసు వెంటనే కాం(గెన్ అధ్యక్ష పదవికి 

రాజీనామా చేశారు. మోతీలాల్ న్యెహుకూడా కాం(గెను పార్టీ కార్యదర్శి పదవికి 



.68 | స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద శాసన సభ పాత 

రాజీనామా చేశారు. తమ విధానం స,రైనదన్న విశ్వాసంతో వీరు, కొత్తపార్డీని 
ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు 1928 జనవరి ఒకటవ తేదీన (వ్రకటించారు. - ఆదే స్వరాజ్య 
"పార్టీ, 

స్వరాజ్యవాదులు, కొం(గ్రెసులో తమ విధానంకోసం పోరాటం కొనసాగించారు. 

1928 వెవెందిరులో కాం(గాను (ప్రత్యేక మహాసభ, ఢిల్లీలో, మౌలానా అబ్దుల్ 
కలామ్ ఆజాద్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మహాసభలో రెండు పజెలకూ రాజీ 

కుదిరింది. శాసన సమితుల్లో సభ్యులు కావడం ధర్మవిరుద్దమనిగాని తమ అంతఃకర 

ణకు వ్యతిరేకమని గాని భావించి కాం(గెసు సభ్యులందరూ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయ 
వచ్చు ఓటు చేయవచ్చునని తీర్మానించారు. దానితో కాంగెసు, సమితులకు విరుద్దంగా 

చేవే (వచారాన్నంతటిసీ ఆపి వేనింది. కాం(గెను కొర్యకర్శ లందరూ నిర్మాణాత్మక 

మైన కార్య(క్రమాన్ని కొనసాగించ వలనిందని విజ్ఞన్మి కూడా చేసింది. 

స్వరాజ్యవాదులు: ఎన్నికలు 

ఎన్నికలు దగ్గర పడ్డాయి, నవంబరులో జరుగనున్నాయి. ఎన్నికల్లో పోటీ 

చేసేందుకు స్వరాజ్య పార్టీ సర్వసన్నద్ధమైంది. మోతీలాల్ నెహ్రూ సంతకంతో 
ఎన్నికల (ప్రణాళిక ఒకటి అక్షోజరు 14 వ తేదీన వెలువడింది. స్వరాజ్యవాదుల 

పార్టీ కాంగ్రెసులో భాగమనీ, పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అహింస మూల నిద్ధాం 

కాలను ఎప్పుడూ విస్మరించలేదనీ (ప్రణాళికలో పేర్కొన్నారు. భారత దేశంలో 

(బిటిమ (వళుత్వం, తమ దేశాల స్వ(ప్రాయోజనాలకోసమే పాలిస్తూ వుందనీ, సంస్క 

రణలు అవి చెప్పబడుతున్నవి, వారి (ప్రయోజనాలను మరింత పెంపొందించుకునేం 

దుకు ఒక తెర అనీ స్వరాజ్యపార్షీ విశ్వనిస్తున్నట్టు (ప్రణాళికలో తెలియ చేశారు. 

“భారత దేశానికి బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని మంజూరు చేనే ఉద్దేశ్యంతో సంస్కార 
ణలు (ప్రవేశ పెట్టినట్టు చెబుకూ మభ్య పెడుతున్నారు. భారతీయులను శాశ్వతంగా 
తమ అదుపాజ్టల్లో పెట్టుకుని దేశంలోని అపారమైన వనరులను ఉపయోగించుకునే 
“ఉద్దేశంతో 'వీటీని (ప్రవేళ పెట్టారు ---” అని ఎన్నికల (ప్రణాళికలో పేర్కొన్నారు. 

పార్టీ సభ్యులు శాసన సభలో సభ్యులైన తర్వాత, పాలనా వ్యవస్థనూ పాలనా 
' యంగ్రాంగాన్నీ , నిర్యహించే హక్కు. భారతీయులదనీ, (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం వెంటనే 
'దివికి ఏర్పాటు చేయాలనీ కోరుతారని కూడా (ప్రకటించారు. భారతీయు హక్కులను 
మొదట గుర్తించి వట్టయితే, ఈ హక్కును వారికి ఏ విధంగా సం్యకమింప చేవేది 
"అ ఠర్వాఠత (ప్రభుత్వమూ జాతీయవాదులూ సం(ప్రదింపులు జరిపి నిశ్చయించ వచ్చుననీ 

'జ్చీర్యొాున్నారు. (ప్రణాళికలో ఇంకా ' ఈవిధంగా అన్నారు; 
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“(వళుత్వం ఒకవేళ మా ఈ కోరికను అంగీకరించని పక్షంలో లేదా అంగీక 
రించిన తర్వాత మాకు ఆమోదయోగ్యంకాని షరతులు విధించినపక్షంలో శాసన 
సభకూ రాష్ట్ర) సమితులకు ఎన్నికయే పార్టిసభ్యులు వారికి మెజారిటి ఉన్నట్లయితే 
శాసనసభద్వారానూ సమితులద్వారానూ పాలనా నిర్వహణ అసాధ్యమయేట్టు ఒకే 

మోస్తరుగా అదేపనిగా నిలుపులేకుండా అవరోధం కల్పిస్తూవుంటారు.”? 

“శాసనసభల్లోఉంటూ సంస్కరణలను నాశనం చేయాల" న్న స్వరాజ్యవాదుల నినా 
దంతో (పజల్లో అధైర్యం తొలగిపోయింది. రాజకీయ రంగంలో కొంత పురోగతి 

కనీపించింది. 1920 _ 22 మధ్య విప్లవాత్మక పరిస్తితిలో “విన్లవవ్యతిరేకంగానూ 
(ప్రభుత్వంలో ఒకభాగం”8 గానూ తయారైన మితవాదులు లేక ఉదారవాదులు, [ఎన్ని 

కల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయారు. బెంగాల్లో సురేం్యద్రనాథ బెనర్జీ, బొంభాయిలో 
ఎన్. ఎమ్.పరాంజేపీ, మద్రాసులో శేషగిరి అయ్యర్, యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్లో 

నీ. చె. చింతామణి వంటి ఉద్దండ ఉదారవాదులు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. 

శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో స్వరాజ్య వాదులు ఘన విజయం పొందారు. 
నభలోని మొత్తం 145 స్థానాల్లో ఎన్నికయే స్థానాలు 104 లోనూ వీరు 45 గెలు 

కున్నారు. వీటిలో ఎక్కువస్థానాలు అడివరలో ఉదారవాదులకు చెందినవి. రాష్ట్రాల్లో 
వీరు సాధించిన విజయాలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ెంటల్ (ప్రావినినెన్లో 
స్వ్పరాజ్యవాదులకు పూర్తి మెజారిటీ లభించింది. బెంగాల్రాలో వీరికి లభించినన్ని 

స్థానాలు మిగతా ఏ పార్టీకీ లభించలేదు. బొంబాయి - యునైటెడ్ (ప్రావిన్నీస్లో 

ఎక్కువమందే గెల్బారు. మద్రాసు - బీహార్ - పంజాబుల్లో మాతం చాలా తక్కువ 

మంది గెల్ళారు. వలికాలు రకరకాలుగా వున్నప్పటికీ స్వరాజ్యవాదుల విజయం 

మా(తం నిజమైనది. అదికూడా మితవాద ప్రత్యర్ధులను వారి స్థానాలనుంచి తొల 

గించడంలో వీరి విజయానికి (పాముఖ్యం ఏర్పడింది. 

జాతీయవాద పారీ : సంకీర్త బృందం 
లబ ఘు 

శాసననభలో స్వరాజ్యవాదులది అతి పెద్ద పార్టీ అయినప్పటికీ పూర్తి మెజారిటి 
లభించలేదు. జిన్నా నాయకత్వావికి అంగీకరించిన ఇండి'పెండెంట్ల మద్దతు లభించి 
నప్పుడే స్వరాజ్యువాదులు (ప్రభుత్వంమీద విరుచుకుపడే వీలుంటుందని స్పష్టంగా తేలి 
పోయింది. ఇండి పెండెంట్లు 24 మంది ఉన్నారు. దేశ సంకేమావికి కృషి చేయ 

డంలో తోడ్పడేందుకు నిద్దంగా వున్న ఎవరి సహకారాన్నయినా పొందడానికి కాము వెను 
కాడజోమని స్వరాజ్యవాదులు తమ ఎన్నికల (ప్రణాళికలో స్పష్టంచేశారు. ఐహుళః 
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ఈ. దృష్టితోనే, బొంబాయిలో జిన్నాకు (ప్రత్యర్థిగా నిలబెట్టిన స్వరాజ్యువాదిని ఉపసంహ 

రించుకున్నారు. 

నాగపూర్ మహాసభ (1920) తర్వాత జిన్నా కాంగ్రానునుంచి ఉపసంహరించు 
కున్నమాట నిజమే. నాగపూర్ కాంగెసుతో గాంధీజీ రాజకీయనాయకుడుగా పెకి 

వచ్చారు. భారతదేశంలోని (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వంతో సహకరించవద్దని (ప్రజలకు 
ఉద్బోధచేనింది నాగపూర్ కాం(గసు. కాం(గెసు పార్టీ రాజ్యాంగానికి విధానానికీ 

గాంధీజీ మామూలు (ప్రజానీకాన్ని (ప్రాతిపదికచేయడం జిన్నాకు నచ్చలేదు. కాని 
ఆయన, “హిందూమున్లిం ఐకమత్యానికి మధ్యవర్తి ”గా వ్యవహరించడం మానలేదు. 9 
కాం[గెను = లీగ్ మధ్య 1916లో కుదిరిన లక్నో ఒప్పందాన్ని తయారుచేనిన 

(పముఖుల్లో ఆయన ఒకరు. దీనినంతా గుర్తుచేస్తూ, ఆ రోజుల్లో భారత జాతీయ 

(వతినిధిగా వ్యవహరిస్తూ వచ్చిన బాంబే క్రానికల్, జిన్నాకు ఓటు వేయవలనిందని 
బొంబాయి (ప్రజలకు శిఫార్పు చేసింది. ఈ పత్రిక తన సంపాదకీయంలో ఈ 

విధంగా రానింది. 

“ఉజ్వలమైన నిజమైన దేశభక్తి కలవాడు. ఒకరి దయాదాక్షీణ్యాలకు గాని 
కో పతాపాలకుగాని చలించని అసాధారణమైన స్వతంత్రుడు. అన్నిటికీమించి దేనికీ 
తలఒగ్గని యోధుడు. ఈ అన్ని గుణాలవల్ల, బౌంబాయి పౌరుల్లో బొంబాయి (పతి 

నిధిగా వుండే అర్హత మిగతా అందరికంటే ఆయనకే ఎక్కువగా వుంది." 10 

జిన్నా పోటీలేకుండా శాసనసభకు ఎన్నికయారు. స్వరాజ్యవాదులు శాసన 
సభలో ఆయన సహకారాన్ని కోరినప్పుడు ఆయన అంగీకరించారు. ఈ విధంగా 

స్వరాజ్యవాదులూ , మితవాదులు, ఇండిపెండెంట్లు సంకీర్షబృందంగా ఏర్పడ్డారు. 
రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించి చేశ(ప్రజలందరి అభ్యర్థననూ రూపొందించి 

శాసనసభద్వారా (ప్రభుత్వానికి నివేదించాలన్న ఒప్పందం ప్రాతిపదికగా సంకీర్ణ బృందం 

ఏర్పడింది. (ప్రభుత్వం, తమ అభ్యర్థనకు సంతృప్తికరమైన సమాధానమివ్వని 
పక్షంలో అవరోధం కల్పించడం - సప్తయిలను నిరాకరించడం అన్న విధానాన్ని అవ 

లంభించాలని తీర్మానించుకున్నారు. “జాతీయవాద పార్టి” అన్నపేరుతో ఈ సంకీర్ణ 
బృందం ఎర్పా్రైంది. దీనికి విడిగా నియమ నిబంధనలు రూపొందించుకున్నారు. 

మోతీలాల్ నెహూ దీనికి నాయకులయ్యారు. శాననసభలో రంగంలో దూకడానికి 
అంతా సిద్దమెంది. 

కానన సభలో కృషి 

1919వ సంవత్సరపు సంస్కరణలచట్టంకింద మొట్టమొదటి. శాసనసభ నిజానికీ 
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ఉదారవాది శాసనసభ. సంస్కరణలు ఎటువంటివెనా వాటిసి అమలుజర పడ ౦లో 

(ప్రభుత్వంతో సహకరించాలన్న ఉదారవాదుల విధానం అందరికీ తెలిసినదే కనుక, 

మొదటి శాసనసభ కార్యకలాపాల్లో ఆందోళనగాని, ఉత్పుకతగాని లేకపోయింది, 

కాని రెండవశాసనసభ మొదటిదానికం టె భిన్నమైనది. శాసనసభలో స్వరాజ్యవాదులది 

అతిపెద్ద పార్టి, శాసన సభలో వుంటూనే సంస్కరణలను మట్టుపెట్టాలన్నది వారి 

లక్ష్యం, అంటే సహాయనిరాకరణ ఉద్యమాన్ని వి స్తరింపచేశారన్నమాట. నాశనం 

చేసే రాజకీయాలకూ రాజ్యాంగపరమైన రాజకీయాలకూ పొత్తు ఏ విధంగా కుదురుతుందో 

చూడవలసివుంది. ఈ రెండూ ఒకదానికి మరొకటి హానసికలిగించకుండా కలిసి ఎంత 

బాగాపనిచేయగిలవు అన్న సందేహం దేశ (ప్రజల్లో కలుగక పోలేదు. ఈ రెంటికీ 

ఒకదానితో మరొకదానికి కుదరదని అ(గ్రజాతీయవాది అయిన గాంధీజీ మొదటి నుంచీ 

అభిప్రాయపడ్డారు. అందువల్ల (కొత్తగా ఎన్నికైన శాసనసభ మొదటిసారి సమావేశ 

మయే సమయం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏం జరుగుతుందన్న ఆదుర్దాతో ఎదురు చూడ 

సాగారు. 

సభ్యుల వ్యక్తిత్వాల విషయంలోకూడా రెండివ ' శాసనసభ మొదటి దానికంటె 

విభిన్న మైనదీ, అకర్షణీయమైనది కూడా. భారత రాజకీయాలూ (ప్రజాజీవితంలో 

(ప్రముఖులు అనేవలు శాసనసభలో సభ్యులయారు. వీరు; పండిత మోతీలాల్ 

నెహ్రు, ఎం, ఎ. జిన్నా, పండిత మదనమోహన మాలవ్యా, విఠల్భాయ్ పటేల్, 

లాలాలజపత్రాయ్, (1926లో ఎన్నికొయారు) బిపిన్ చంద్రపాల్ , సర్ శివస్వామి 

ఆయ్యర్, సర్ పురుషో త్రమదాస్ ఠాకూర్దాన్, సర్ చిమన్లాల్ సీతల్వాడ్, 

సర్ హెచ్. ఎస్. గౌర్ మొదలైనవారు. యంగ్ ఇండియా తరపున శ్రీటి. నీ, 

గోస్వామి, దివాన్ చమన్లాల్, షన్ముఖం చెట్టి, కె సి. నియోగి, యన్. యమ్. 

జోషి, భారతదేశంలో అప్పుడే అవతరిస్తున్న కార్మిక ఉద్యమం తరపున ఎన్ని 

కయారు. 

దేశప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలుకూడా బృహ త్తరి మెనవే. స్వరాజ్యా 

నికి దారితీవేవిధంగా' రాజ్యాంగ పరమైన పురోగతి అన్నిటికందె (ప్రముఖమైనది రెండ 

వది: దౌర్జన్యకాండకు దిగే జొతీయవాదుల ఉద్యమాన్నీ, విప్లవ ఉద్యమాన్నీ అణివి 

వే-నేందుకు భారత(ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణిచివేసే విధానాలూ చర్యలూ దేశ(పజలను 

కలవరపెడుతున్నాయి. మూడవది : విద్యావంతులు రాజకీయ చైతన్యం పొందినవారూ, 

పెట్టుబడిదార్లూ దేశవాళీ వరి శ్రమల అభివృద్ధీ సర్వీసుల్లో భారతీయులను మార్చుకోవడం 

వంటి విషయాలలో ఎక్కువ (శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నారు. 
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రాజ్యాంగ పురోగతికి ఒత్తిడి 

శానననభ మొట్టమొదటి సమావేశంలో రాజ్యాంగ సంస్కరణలు కావాలన్న 
జాతీయవాదుల కోరిక వ్యకృమైంది. 1024 విబవరి 5వ తేదీన టి. రంగాచారియార్ 
ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపొదించారు. (బ్రిటిష్ పామా(జ్యుంలో భాగంగావుంటూ డొమి 
నియన్ (ప్రతిపత్తి కలిగివుండేందుకూ రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రీయ స్వయంపాలనా వ్యవస్థ ఏర్ప 
దేందుకూ వీలుగా 1919వ సంవత్సరపు భారత్యపభుత్వ చట్టాన్ని సవరించడానికి తగిన 
చర్యలను వీలైనంత త్వరగా తీనుకోవంనిందని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్నూ 
అయన సమితినీ కోరారు. అవసరమైనట్టయితే దీనికిగాను రాయల్ కమీషన్ నొక 
దాన్ని వియమించవచ్చుననికూడా తీర్మానంలో సూచించారు. (ప్రతిపక్ష నాయకులైన 
మోతీలాల్ నెహ్రు ఈ తీర్మానానికి ఈ (క్రింది సవరణను (ప్రతిపాదించారు. 

“భారతదేశంలో పూర్తి బాధ్యతాయుతమైన (ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు వీలుకల్పించే 
విధంగా భారత(నభుత్వ చట్టాన్ని సవరించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవలనిందని 
శాసనసభ్యులు గవర్నర్ జనరల్కూ ఆయన సమితికి శిఫార్చు చేస్తున్నారు. దానికి 
గాను; | 

2) భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన అల్బసంభఖ్యాకవర్గాల (ప్రయోజనాలనూ, 

హక్కులనూ దృష్టిలో వుంచుకుని దేశానికి రాజ్యాంగ పథకం ఒకదాన్ని 

శిఫార్చు చేనేందుకు త్వరలో అన్ని వర్గాలకూ (ప్రాతినిధ్యముండే రౌండ్ 
టేబుల్ మహాసభను ఏర్పాటుచేయాలి. 

b) కేంద్ర శాసననిర్మాణ సమితిని రద్దుచేసి పైన పేర్కొన్న పథకాన్ని 
కొత్తగా ఎన్నికయే శాసనసభకు నివేదించి, దాని ఆమోదం పొందిన 

తర్వాత, చట్టంగా రూపొందించేందుకు బ్రిటిమ పార్లమెంటుకు 
సమర్పించాలి. ” 

రంగాచారి తీర్మానం మీద మాట్లాడుతూ (బిటిషుసభ్యుడు సర్ మాల్కమ్ హెయిలీ 
ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఈ తీర్మానం, 1919వ సంవత్సరపు భారత (ప్రభుత్వ చట్టానికి 

వ్యతిరేకంగా వుందని చెప్పారు. భారతదేశంలో “భాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని (క్రమేణా 
ఏర్పాటుచేయా"లన్నది చట్టం లక్ష్యంకాగా “(బిటిష్ (ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఫూర్తిస్వయం 
పాలన కలిగిన డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి” కావాలని తీర్మానంలో కోరారని సర్ హెయిలీ 
పేర్కొన్నారు. రెండసది : ఈ లక్ష్యసాధనకు ఘట్టాలవారీగా చర్యలు తీసుకోవాలని 
చట్టంలో ఉద్దేశించినట్టు ఆయన గుర్తు చేశారు. మూడవది ఈ చర్యలను ఎప్పుడు 

ఏ విధంగా తీనుకునేదీ (బ్రిటిషు పార్లమెంటు మాధ్రమే నిర్ణయించగలదని ఆయన 
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చెప్పారు. డొమినియస్ (ప్రతిపత్తిని మంజూరు చేసేందుకు కొన్ని అవరోధాలున్నా 

యని అంటూ వాటిని పేర్కొన్నారు కూడా. భారతదేశం ఇతరుల సహాయలేకుండా 

తననుతాను రక్షించుకోజాలక పోవడం, భారతదేశంలోని సంస్థానాల రాజ్యాంగపరమైన 

(ప్రతిపత్తి, భారతీయ సమాజంలోనిత్మీవమైన విభేదాలు - ఇవీ ఆయన పేర్కొన్న 

అవరోధాలు. భారతదేశంలోని రాజకియ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ విషయమై వెంటనే 

ఏదో ఒక చర్యతీసుకోలేకి పోయినప్పటికీ చట్టం అమలు జరుగుతున్న తీరును పరిశీ 

లించేందుకు అధికార దర్యాప్తు జరిపించవచ్చునని ఆయన సూచించారు. 

(బిటిషు సభ్యుడి వాదనను మోతీలాల్ నెహ్రు తీ(వంగా ఖండించారు. 1919వ 

సంవత్సరపు చట్టం చెడ్డ చట్టమని ఫి(బవరి 8వ తేదీన ఆయన బ్రిటిమ సభుడ్యికి 

కుండ పగులగొట్టినట్టు చెప్పారు. భారతదేశంలో బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు 

చేయాలన్న ఆంశాన్ని చట్టం ఉపో ద్దాతంలోగాని చట్టంలోగాని పొందుపరచకుండా ఈ 

చట్టం భారతదేశానికి పెద్ద అన్యాయం చేసిందవి ఆయన అన్నారు. అందువల్ల 

“భారత (పభుత్వ చట్టంలో సమూలమైన మార్పులు చేయడం అవసరం." “పూర్తి 

బాధ్యతాయుత మైన (ప్రభుత్యాన్ని వళ్లెంలో పెట్టి ఇవ్వమనడంలేదు.” అని ఆయన స్పష్టం 

చేశారు. మొదట ఈ సూత్రాన్ని, హక్కును, గుర్తించాలి. ఆ తర్వాత (ప్రతినిధు 

లతో కూడిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటుచేయాలి. అంతేగాని రాయల్ కమీ 

షన్ ఒకదాన్ని ఏర్పాటుచేసి దానిచేత మొత్తం వ్యవహారాన్ని పరిశీలింవచేయడంకాదు 

చేయవలనినది, తమ సవరణలోని శివ క్లాజు గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన అది 

స్వయంనిర్ణయ హక్కుకు అనుగుణంగావుందని అన్నారు. (టిటిపు పార్లమెంటూ 

(పభుత్వమూ దీనికి ఆంగీకరించాలన్నారు. ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని ఈ విధంగా హెచ్చ 

రించారు: 

“అయ్యా, నహాయనిరాకరణదారులమే అయినా మేము, సహకరించేందుకే 

ఇక్కడికి వచ్చాము, అదీ మీరు మాతో సహకరిన్తేనే సాధ్యమౌతుంది. మీరు 

దానికి అంగీక రించినట్టయితే మేము మీ మనుషులం. లేనట్టయితే మానవుల సహజ 

రీతిలో మేము మా హక్కులకోసం పోరాడుతాం, సహాయనిరాకరణదారులంగా కొన 

పాగుకఠాం.'”11 

మదన్ మోహన్ మాలవ్యా, మోతీలాల్ నెహ్రు సవరణను గట్టిగా ఐలపర 

చారు. డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి కావాలని కోరడం కొ త్తగావుందని (విటిషు సభ్యుడు 

'పేర్కొనడాన్ని ఆయన మొదట ఖండించారు. అప్పుడు అమల్గొ వున్న చట్టంవల్ల 
పరిస్ధితులు ఏ విధంగా ఉన్నదీ ఆయన వివరించారు. రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వాలకు కేటాయిం 
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చిన శాంతిభద్రతలు, భారత్యపభుత్వ అజమాయిషీలో కూడా ఉంటున్నా గత రెండ్లేం 

డ్రతో ఉన్నంత అధ్వాన్నంగా ఇదివరకెన్సుడూ లేవని ఆయన అన్నారు. భారతీయ 

పరిశ్రామలు గాని, నైన్యంలోకీ, సర్వీసుల్లోకీ భారతీయులను తీసుకోవడంగాని ఏ 
విధంగానూ మెరుగు పడలేదని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు. 

“పరిశ్రమల విషయంలో, దేశవాళీ వరిిశ్రమలను భారీగా అభివృద్ది పరచేందుకు 
(ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు, గత మూడేండ్లలో మేము తెలుసుకున్నది 

ఇదే. (ప్రభుత్వం అనుసరిస్తూన్న విధానం (ప్రకారం, భారతీయనైన్యంలో పూర్తిగా 
భారతీయులే ఉండే సమయం, మమారు వందపీండ్రకు రావచ్చునని సంఖ్యా వివరాలవల్ల 

'తెలుస్తూవుంది. దీనివల్ల అభివృద్ధిని సాధించే గమనం విషయంలో మేము చాలా 
మందిమి మా అభిప్రాయాలను సవరించుకోవలని వచ్చింది. మాదేశంలోని (బ్రిటిషు 
అధికార్లు అధికారంలో ఉన్నంతకాలం, భారతీయబాధ్యతాయుత (పభుత్వం ఏర్పడేం 

దుకు అవసరమైన చర్యలనుకూడా తీసుకోరని మాకు గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది. 
అందుకని వారు పదవినుంచి వైదొలగాలని కోరుతున్నాము. + + +12 

జిన్నా, మోతీలాల్ నెహ్రూ (ప్రతిపాదించిన సవరణను సమర్థించారు. కాని 

(టిటిమ సభ్యుడితో ముఖ్యంగా, దర్యాప్తు విధానానికి సంబందించిన విషయంలో ఏకీభ 
వించారు. రౌండ్ 'టేటుల్ సమావేశం జరగాలని మోతీలాల్ న్నెహూ కోరగా, 
(ప్రభుత్వండిపార్డ్ మెంటల్ ఎన్ క్వయిరీకి మ్యాతమే అంగీకరించింది. జీన్నా (బ్రిటీషు 
సభ్యుడిని ఈ విధంగా (ప్రశ్నించారు. 

“తలువులు బింగించుకుని మీ కార్యాలయల్లో ఎందుకు కూచుంటారు? 
మాకు తెలియకుండా ఉత్త ర ప్రత్యుతృ రాలను జరుపుతారెందుకు. నిర్ణయాలు 

తీసుకుని (ప్రతిపాదనలను రూపొందించిన తర్వాత మాదగ్గరకువచ్చి పరిస్దితి 
ఇబ్బందిగావుందని ఎందుకు చెస్తారు. మీరు (ప్రజలను సంప్రదించాలన్నది మా 
అభిమతం (ప్రజల మద్దతు లభించేవిధంగా మీరు పనిచేయాలని మేము 

కోరుతున్నాం.” 13 

విఠల్భాయ్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, రాజ్యాంగ పురోభివృద్ధి కాం్యగెసు ఎప్పటి 
నుంచి కోరుతూ వచ్చినదీ దీనికి (బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ వైఖరి. ఏవిధంగా వున్నదీ వివరంగా 
తెలియచేశారు. తప్పో ఒప్పో భారతజాతీయ కాం(గెను ఇంతవరకు సంపూర్ణ స్వాతంత్రం 
కావాలనికోరలేదని ఆయన చెప్పారు. అయినా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమూ (ప్రజానాయకులూ 
భయపడుతున్నారు. ఘట్టాల వారిగా అభివృద్ధి జరిగేవరకు భారతీయులికి వేచివుండ లేరు. 
“ ఘట్టాలవారీగా స్వరాజ్యం సంపాదించేందుకు మేం పోరాడుతున్నామని అనుకోవద్దు. 
నాకు ఏం కావాతో భారత జాతీయ కాం(గెసుకు ఏం కావాలో నాకు స్పష్టంగా తెలుసు. 
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మాకు వెంటనే పూర్తి భాధ్యతాయుతమైన (ప్రభుత్వం కావాలి. అందులో ఏమాత్రం 

సందేహంలేదు ” అన్నారాయన. 14 

ఆర్. క.  షన్ముగం మాట్లాడుతూ, రాజకీయంగా పరొయివారి పాలనలోవుండే 

ఏ (పజ అయినా సాంఘికంగా పురోగమింసజాలరన్న ది తమ అభిపాయమని చెప్పారు. 

“భారతీయుల సాంఘికంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే వరకూ స్వాతంత్ర్యం కోసం 

వేచి వుండాలని పభుత్వం భావించి నట్లయితే, కలకాలం ఆ విధంగా వేచివుండ 

వలసిందే, ఎందువల్లననగా (ప్రస్తుతం వున్న పరిస్థితుల్లో ఆరోజు ఎప్పటికీ రాదు. 

భారత (ప్రజానీకం మార్చును కోరుతున్నా దనడంలో సందేహంలేదు.” అంటూ షన్ముగం, 
ప్రభుత్వాన్ని ఈ విధంగా హెచ్చరించారు. “(పజాభిప్రాయపు ఒత్తుడులకు లొంగ 

రాదన్నది (ప్రభుత్వ విధానమైతే, భారతీయులుకూడా దమన విధానానికి లొంగరాదని 
కృత నిశ్చయంతో వున్నారని భారతీయులందరి తరపునా చెబుకున్నారు,"' 15 

భారత (ప్రభుత్వానికి పూర్తి డొమినియను (ప్రతిపత్తి నిచ్చేసమయయం వచ్చిఇదని 

చమన్లాల్ గట్టిగా చెప్పారు. భారతదేశాన్ని పాలించేందుకు ఫిరంగులు విమానాలు 
తప్ప, ఇతరమైన అధికారమేదీ లేదని ఆయన అన్నారు. “*.భారతడేశం తిరుగుబాటు 

జరిపే పరిస్దితిలో వుందనడంలో. సందేహంలేదు, డొమివియన్ (ప్రతిపత్తి ఇచ్చినట్టయి తే 
అరాచక మేర్పడుతుందని (ఖ్రిటిషుసభ్యులు భయపడుతున్నారు. అరాచకం ఇప్పుడే 

ఏర్పడుతుంది. దేశం (క్రమేపీ దారిద్యం ..పొందటానికి కారకులైన వారే అరాభక 

వాదులు” 16 

“భారతీయ వాణిజ్య వేత్వలమండలి (ప్రతినిధిఅయిన పురుషోత్తమ దాస్ 'ఠాకుర్ 
దాసు మోతీలాల్ న్నెహు సవరణను సమర్థిస్తూ (ప్రస్తుతం -నెలకొనివున్న పరిస్థితి (పజ 

లందరికి అసంతృవ్ని కరంగానే వుందని చెప్పారు. [పకో (పతినిధుల కోరికకు అను 

గుణంగా పరిపాలించే భాధ్యత (ప్రభుత్వానికుం డేట్లు చూనేందుకూ శాసన సభలకు ఇంకా 

ఎక్కువ అర్థిక _ ఇతర అధికారాలు కల్పించేందుకు శాసనసభకు. జాప్యంలేకుండా అవ 

రోధాలు కల్పించకుండా సర్వంసహాధికారాన్ని సం(క్రమింపచేనేందుకూ యం|త్రాంగం 
ఒకటి (పెస్తుతం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.” 1/ 

ని. దొరైస్వామి, మోతీలాల్ నెహ్రూ సవరణను సమర్థిస్తూ, “ భారతదేశంలో 
బాధ్యతాయుతమైన (పభుత్వం నెలకొన్నట్టయితే, దేశంలో యూరోపియన్ల , (ప్రయోజనాలు 

భద్రంగా ఉంటాయనీ, నిజానికి, (ప్రస్తుత పభుత్వం కింద భారతీయ పెట్టుబడులకం శే 

ఇంకా. ఎక్కువ భద్రంగానే వుంటాయ”ని సభవారికి పోమీ ఇచ్చారు.1ర. 
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శివస్వామి అయ్యర్, రంగాచారియార్ (పతిపాదించిన తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. 
సంస్కరణల్లో మొదటి ఘట్టాన్ని ఇంకా ఆమలుపరచి చూడనేలేదన్న (పభుత్వ 

పకీపు వాదన గురించి ఆయన (ప్రస్తావించారు. ఈ వాదనతో ఆయన ఏకీభవించలేదు. 
మొదటి శాసనసభ చెప్పుకోతగిన కృషి చేనీందని తాము అభిిపాయపడుతున్నామనీ 

ఆధికారవర్గాలు కూడా దీన్ని ఆంగీకరించాయనీ శివస్వామి అయ్యర్ చెప్పారు. (బ్రిటిషు 
నభ్యుడు మాట్లాడుతూ భారతీయుల్లో చాలామంది సమికులకు దూరంగా వున్నారనీ 
సంస్కరణలను ఆమలు జరపడంలో ఎటువంటి ఆసక్తి కనబరచలేదనీ చెప్పారు. 
నంన్క్మరణలను అమలు జరుపడం కొంతమందికి ఇష్టంలేదని దీవివల్ల తేలుస్తూందనీ 

ఆయన వాదించారు ఈ వర్గపుప్రజలకున్న అభ్యంతరాన్ని తొలగించినట్టయి తే 

ఇంతవరకు సహాయ నిరాకరణ అమలు జరుపుతున్నవారు ముందుకు వచ్చి ఇకమీద 
(సభుత్వంతో బహుళ సహకరించవచ్చు. అయినా, రౌండ్ టేబుల్ సమావేళశంకంటె 
రాయేల్కమిషన్ను ' ఏర్పాటుచేయడమే మర్యాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 

(వభుశ్వం (ప్రతిపాదించిన డిపార్ట్ మెంటల్ ఎన్క్వయిరీని కూడా ఆయన వ్యతిరే 

కించారు.19 

(వభుత్వమూ జాతీయవాదులూ ఒక రాజీమార్గాన్ని అనుసరించి దీనివిషయమై 
పరిశీలించేందుకు ఒక సంఘాన్నికాని సమావేశాన్నికాని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే 
బాగుంటుందని కొంతమంది ఇండిపెండెంటు సభ్యులు ముఖ్యంగా ఎచ్. ఎస్. గొడ్, 

బిపిన్ చంద్రపాల్. ఇథపకెలవారినీ కోరారు. కాని ఫలితం లేకపోయింది. ఆఖభరకు 
మోతీలాల్ నెహా9 సవరణను 64 ఓట్లతో ఆమోదించారు. వ్యతిరేకంగా 48 ఓట్లు 
పడ్డాయి. - సభలోవిన్ని కైన సభ్యులు "దాదాపు అందరూ సవరణను సమర్థించారు. 

ఇది జాతీయవాదులకు ఘనవిజయమే. శాసనసభ దీనిమీద తనము[ద్ర 'వేనింది. 
ఇదే ఆ దరిమిలా “దేశప్రజల కోరిక* (నేషనల్ డిమాండ్) అన్న “పేరుతో (వ్రభ్యాతి 
గాంచింది. 

ముద్దిమన్ సంఘం నివేదిక 

భారత (ప్రభుత్వ చట్టాన్ని పునః పరిశీలించేందుకు సంబంధించి శాసనసభ ఆమోదిం 
చిన తీర్మానానికి (బ్రిటిషు (పభుత్వం ఆంగీకరిస్తుందని ఎవరూ అనుకోలేదు. * అయినా 
చట్టం ఏవిధంగా అమలుజరుగుతున్నదీ దర్యాప్తు జరిపేందుకు భారత (ప్రభుత్వం, . దేశ ' 
వ్యవహారాల కొత్త సభ్యుడైన సర్ ఆలెగ్గాండిర్ ముద్దిమన్ అధ్యక్షతన ఒక సంఘాన్ని 

నియమించింది. సంఘం  ఏఅంళాలను పరిశీలించాలో స్పష్టంగా తెలువలేదు. 

1919 వ సంవత్పరప్ప భారత (ప్రభుత్వపు చట్టాన్ని ఆమలుపరచినందువల్ల తలఎత్తిన 
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ఇబ్బందులను ఈ సంఘం పరిశీలిస్తుంది. అటువంటి ఇబ్బందులు లేదా లోటుపాట్లను 

చట్టి స్వరూపమూ - విధానమూ -_ ఉద్దేశ్యానికి అనుగుణంగా, చట్టరీత్యా అవసర మైతే 

చట్టాన్ని సపరించిగాని, సరిదిద్దేందుకు అవకాశాలను పరిశీలించి పాలనా నిర్వహణ 
లోని లొనుగులను ఈసంఘం సరిచేస్తుంది. 

సంఘం ఏకగీవంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలూ తీసుకో లేక పోయింది, ఫలితంగా 

రెండు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. అయిదుగురు సభ్యులు సంతకాలు చేసిన మెజారిటీ 

నివేదిక ఒకటి, నలుగుకు సంతకాలు చేసిన మైనారిటీ నివేదిక ఒకటి, (ఎం. ఎ. జిన్నా. 
టి. ది. సఫప్రు, శివస్వామిఆయ్యర్. పరాంజేపీ) రెండు నివేదికలమధ్యా మూలవిభెదా 
లున్నాయి. చట్టాన్ని ఆమలుపరచడంలోని ఇబ్బందులనూ చట్టంకింద రూషపౌందిం 

చిన నిబింధనలనూ పేర్కొంటూ మెజారిటీ నివేదికలో, చట్టం మూలస్వరూపం 
చెదరకుండా కొన్ని సవరణలనుసూచించారు. అప్పట్లో అమల్లోవున్న రాజ్యాంగ 

యం[తాంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలనీ, దాన్ని సవరించేందుకు వీలుకాదనీ మెనారిటీ 

నివేదికలో “పేర్కొన్నారు. ద్వంద్వ (పవపభుక్వం విఫలమైందని అంటూ మైనారిటీ 
నివేదికలో, దీనిస్థానే, ఒకేఒక బాధ్యతాయుతమైన రాష్ట్రీయ (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటా 
చేయాలని కోరారు. 20 

1925 సెపైంబరు 7వ తేదీన (బ్రిటిషు సభ్యుడు శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని 
(ప్రతిపాదించారు, మెజారిటీ నివేదికలోని సూత్రాన్ని ఆమోదించి గివర్నర్ జనరల్ 
ఆయన సమితీ, నివేదికలోని సవివరమైన శిఫార్చులను వీలైనంత త్వరగా పరిశీలించి 
(పభుత్వ యంత్రాంగాన్ని 'మెరుగుపరణాలని తీర్మానంలో కోరారు. . 

మోతీలాల్ నెహ్రు ఈ తీర్మానానికీ ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. భారత 
దేశపు పాలనా నిర్వహణలోనూ రాజ్యాంగపర మైన యం[కాంగంలోనూ సమూలమైన 

మార్పులు చేయాలని ఈ తీర్మానంలో కోరారు. 1924 పిబవరి 18వ తేదీన శాసన 

సభ ఆమోదించిన సవరించిన తీర్మానంలో కోరినవిధంగా, గవర్నల్ జనరల్ ఆయన 
సమితీ భారత శాసనసభకు దాధ్యులుగా ఉండాలని పునరుద్ధాటించారు. భారతదేశానికి 

సంబంధించిన మంషత్రియొక్క సమితిని రద్దుచేయాలనీ, భారతసైన్యాన్ని వీలైనంత 
త్వరలో జాతీయం చేయాలనీ, దానికిగాను గడువు నిర్ణయించాలనికూడా కోరారు. వివిధ 

రకాల ఓటర్లతో కూడిన నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటుచేసి ఆ నియోజకవర్గాలు ఎన్నుకునే 

సభ్యులు మాత్రమే కేంద రాష్ట్ర) శాసనసభలో సభ్యులుగా వుండాలనీ, (ప్రస్తుతం 
రాష్ట్ర్రాల్లోవున్న ద్వంద్వ విధానాన్ని రద్దు చేయాలనీ, దాని స్టానే ఏనైక, స్వయం 
పాలనాధికారంగల బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనీ మోతీలాల్ తమ 

సవరణలో కోరారు. 
r 



క్రీశ స్వాతం్శత ' సమరంలో కేంద 'శానన నభ పాత్ర 

గవర్నర్ జనరల్ శాసనసభతో సంప్రదించి. ఒక మహాసభను, ఒక రౌండ్ 

'చీబుల్ సమావేశాన్ని లేదా మరేదైనా తగిన ఏజున్పీని ఎర్పాటు చేయాలనీ "అటువంటి 
దానిలో, భారతీయులందరికీ యూరోపియన్, ఆంగ్ల్రోఇండియన్ _(పయోజనాలకూ 
(ప్రాతినిధ్యముండాలనీకూడా - సవరణలో శిఫార్సు చేశారు. అటువంటి సభ," ఆల్ప 

సంఖ్యాకవర్గాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పైన పేర్కొన్న స్యూకాలు ఆధారంగా, ' అవసర 
మైన' దర్యావ్లు జరివి సవివరమైన పథకాన్ని తయారుచేయాలని సూచించారు. ఈ 
పథకౌన్ని.'శాసనసభ ఆమోచించిన తర్వాత శాసనంలో పొందుపరచేందుకు (బిటిషు పార్త 
మెంటుకు నివేదించవలని వుంటుంది.2! 

ఇంతకుముందు సూచించిన విధంగా 1924 ధిబవరి 18వ తేదీన ఆమోదించిన 
“దేశ షజల కోరిక 'కు విశదీకరణే. (ప్రజానీకం దీన్ని సమర్థించేందుకుగాను, ఇదివర 
కటీ వైఖరిని కొంత సడలించారు. ఆంటే సవివరమైన పథకాన్ని తయారుచే నేందుకు 
రౌండ్ చేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరలేదు ; ఒక మహాసభగావి, 
మగేదైనా ఏజస్పీగాని చాలునవి అన్నారు. నష్ట జ 

మోతీలాల్ నెహ్రూ తమ తీర్మానం గురించి మాట్లాడుతూ నైనిక "సర్వీసులకు 
ఒక పరిమితిదాకా ఖర్చు, రాజకీయవిదేశ ఖర్చు, బుణాల చెల్లింపు, వంటి కొన్ని 

విషయాలు తప్ప మిగతా వాటికి సంబంధించి (ప్రభుత్వం శాసనసభకు బాధ్యతవహించేట్టు 

ఉండాలన్నదే తాము కోరుకున్న దానిలో (ప్రధాన అంశయమని చెప్పారు. Gi సూచిం 

చిన వథకంలో వైవిక సర్వీసులు మొత్తంమీద గవర్నర్ జనరల్ _ ఆయన "సమితి 

ఆధ్వర్యంలో" వుంటాయని పేర్కొన్నారు. పరిష్యారం కుదరొలన్న "దృష్టితో తాము 

తమ కోరికను (పతీపాదన రూవంలో సమర్థిన్తున్నానువీ అందుకే ఇటువంటి కొన్నీ 
అంశాల ' విషయంలో ఉదార వైఖరి అవలంబించామవీ మోతీలాల్ నెహ్రు వివరించారు. 

ఆయన ఈ విధంగా “హెచ్చరించారు కూడా : 

“ఈ (పతిపాదనకు జాతీయవాదులందరూ అంగీకరించారు. పరిష్కారం కుదరా 

లన్న ఉద్దేశ్యంతో మాడ్రమే దీన్ని ఆమోదించాలన్న సంగతి నేను స్పష్టం చేయ 
వలనీ వుంది. స్వరాజ్యుపార్షీ మొత్తం, ఈ (ప్రతిపాదనకు కట్టుబడి వుంటుంది. 
ఇతర జాతీయవాదులందరూ శాసనసభ్యులైనా లేకపోయినా దీనీకి కట్టుబడివుంటారు . 

కాని పరిష్కారంకోసం తలపెట్టిన (ప్రతిపాదనగా దిన్ని స్వీకరించక పోయినట్టయి తే 

మా(తం ఎవరూ దీనికి కొట్టుబడీ వుండరు. కనీసం స్వరాజ్యవాదులు దీవికి కట్టు 

బడి వుండరు. ”22 
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జిన్నా అఆదివరకటి మోస్తరుగానే ఇప్పుడుకూడా మోతీలాల్. నేేహు సవరణను 

సమర్థించారు. అయన ఎంతో కూలంకషంగా ఘాటుగా మాట్లాడారు. ్రిటిసు అధి 

కార్లూ. (ప్రజానాయకులూ పడేపదే పేర్కొంటున్న “ఇబ్బందుల” గురించి (ప్రస్తావిస్తూ 

అయన వ్యంగ్యంగా ఇలా అన్నారు : 

“అయ్యా ! భారతదేశం ఒకజాతికాదు అని మాకు చెబుతున్నారు. గొప్ప యుద్ధం 

జరుగుతుండగా మేము ఒక జాతిగా వున్నాం. మనిషి సహాయానికీ ధన సహాయా 

నికి మమ్మల్ని అర్చించారు అప్పుడు, (ఫాన్చులో శాంతి ఓప్పందంమీద సంతకం 

చేయమని మమ్మల్ని అడిగినప్పుడుకూడా మేము ఒక జాతిగావున్నాం. లీగ్ అఫ్ 

నేషన్స్లో మాకు సభ్యత్వం వచ్చినపుడుకూడా మేము ఒక (పజ. లీగ్ అఫ్ 

నేషన్స్కు మేము బాగానే సహాయం చేస్తున్నాం. పోతే సార్వభౌమ్య మహాసభకు 

ఒక జాతిగా లేదా ఒక (ప్రజగానేకదా (ప్రతినిధులను పంపుతున్నాము. మేముమీ 

భాగస్టులం కాని ఒక (పజకొము, మా దేశంలో బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వం ఏర్పా 

టుకూ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థల ఏర్పాటుకూదారితీనే చర్యలను తీసుకోవలనిందని మేము 

మిమ్ములను అడిగినపుడు మాత్రం మేము ఒక (సజకాము. ఒక జాతీ కాము"2) 

రోహిల్కుండ్కు చెందిన మౌల్వి మహమ్మద్ యాకుబ్, మోతీలాల్ నెహ్రు 

సవరణను సమర్థిస్తూ సర్వజనకు సంబంధించీ, భవిష్యత్తులో అమలుజరిపే ఎటువంటి 

పథకంలోనై నా 'మున్లింలహక్కులకూ (ప్రయోజనాలకూ రక్షణ కల్పించడం గురించీ 

అఖిలభారత ముస్లింలీగ్ 1924 మేలో ఆమోదించిన తీర్మానం గురించి (ప్రస్తావించారు. 

మున్లింలకు (ప్రత్యేక నియోజుకవర్గాలను కొనసాగిస్తూ స్వరాజ్యకు అంటే పూర్తి బాధ్యతా 

యుత మైన |ప్రభుశ్వం ఏర్పాటుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పునరుద్ధా 

టించారు. 1919 వ సంవత్సరపు భారత (ప్రభుత్వ చట్టాన్ని సమూలంగా సవరించి 

నపుడే ఇది సాధ్యమౌతుంది కొని, చట్టంలోని లోపాలను సరిదిద్దే ఉద్దేశ్యంతో 

దర్యాప్తు జరిపినంతమా(త్రాన కాదని ఆయన స్పష్టంచేశారు. 24 

నెం(టల్ (పావిశగ్వెస్కు చెందిన భూస్వాముల (ప్రతినిధి అయిన "సేఠ్ గోవిందదాసు 

కూడా మోతీలాల్ నెహ్రు సవరణను సమర్థించారు. భూస్వాములు (ప్రభుత్యాన్ని 

గుడ్డిగా సమర్షిసున్నారన్న సాధారణ అరోపణ గురించి (ప్రస్తావిస్తూ భూస్వాముల 
ం ధి=శి అతి. ఆలీ 

(పతినిధిగా ఆయన ఈ ఆరోపణను ఈవిధంగా ఖండించారు. 

“తమ |పయోజనాలు, మిగతా దేశపజల (_పయోజనాలకు భిన్న మైనవి కావని 

భూస్వాములు ఇప్పుడు (గహించారు. కౌలుదార్లు సంతృప్మితో వున్నపుడు, 

వ్యవసాయంమీద ఆధారపడిన వారందరూ సంపన్నంగా వున్నపుడు వాణిజ్యం 
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మూడుపువ్వులూ ఆరుకాయలుగా వున్నపుడే ఈ దేశంలోని భూస్వాములు నిరి 
సంపదలతో తులతూగగలకు. అయ్యా అందువల్ల నేను, మానాయకులైన 

మోతీలాల్ నెహు సవరణను నాతరపునా ఇతర భూస్వాములతరపునా మనస్ఫూర్తిగా 

సమర్జిస్తున్నాను. "25 

బీహార్లోని ఛోటానాగపూర్ డివిజన్కు చెందిన దేవకీ_పాద్నిన్హా ఆర్హిక సమస్య 
గురించి మాట్లాడారు. భారతదేశాన్ని సంపన్నం చేయడమే తమపాలన లక్ష్యుమన్న 
(టిటన్ వాదనను .. టట్టబయలుచేస్తూ ఆయన భారత (ప్రజానీకం స్వయంపాలనా ఉద్వమాన్ని 

ఎందుకు సమర్థిస్తూ వుందో వివరించారు: 

“అయ్యా భారతీయులకు స్వయంపాలన ఆంటే, ఈదేశంలో లాభాలను భారతీయ 
- పెట్టుబడిదార్లూ యీరోవియన్ పెట్టుబడిదార్లూ సరిసమానంగా న్యాయంగా పంచు 
కోవడంలేదు. స్వయంపాలన అన్న ఆదర్శం (ప్రజా బాహుళ్యానికి ఆశాజ్యోతి 
వంటిది. స్వయంపాలన ఏర్పడినపుడు తమ ఆర్థికపరిన్టితి మెరుగుపడుతుందనీ 
(పన్తుతం అనుదినమూ.. తాము గురవుతున్న (ప్రమాదాలనుంచి బయటపడతామసీ 

మామూలు(పజు ఆశపడుతూవుంది. "26 

(వజానీకం (ప్రయోజనాలకు తాము (టస్టీలమన్న [విటిష్మపభుత్వ వాదనను 
ఎన్. ఎమ్. జోషి బట్టబయలు చేశారు. చట్టాల పుస్తకంలో కొన్ని కార్మిక శాసనాలు 

వున్నమాట వాస్తవమే. అయితే ఇవి లాంకషెర్ (పయోజనాలకోసమైనా చేని 

వుండాలి, లేదా, అంతర్జాతీయశక్తులూ సంస్థల ఒత్తిడివల్లనైనా చేని వుండాలి. 

మోతీలాల్ నెహ్రు సవరణను ఆయన సమర్థించారు, కాని ఓటుహక్కు విషయంలో 
వాడిన మాటలపట్ల నిరాశ వ్యక్తపరిచారు. భారతదేశంలో (పతి ఒక్కరు, పురు 
సుడుగాని స్రీగాని ఓబుచేనేహక్కు- కలిగివుండాలనీ ఆన్ని అర్హతగా ఉండరాదనీ 
స్పష్టంగా పేర్కొనాలని ఆయన కోరారు. యజమానులకు (ప త్యేకస్పానాలూ వారిని 
ఎన్నుకునేందుకు. వారి వారి సంస్థలూ ఉన్నంతకాలం, కార్మికులకు కూడా (ప్రత్యేక 
స్థానాలూవారిని ఎన్నుకునేందుకు వారి వారి సంస్థలూ ఉండవలనిందే. "27 

రంగస్వామి అయ్యంగార్ 1919 వ సంవత్సరపు సంస్కరణల చట్టంకింద 

భారత (ప్రభుత్వ పరిస్థితిని నిశితంగా విమర్శించారు. “భారత (ప్రభుత్వం ఒక 
కార్పొరేషన్ (ప్రభుత్వమనీ, ఈ కార్పొరేషన్ భారత దేశాన్నీ తమ స్వంత అఆన్తిగా 
భావించి పాళరోజులో కంపెనీ లాభాలకూ భాగస్వాముల లాభాలకూ ఉవయోగించు 
కునేదనీ పస్తుకం (బిటిషు పెట్టుబడిదార్ల (పయోజనాలకోనమూ , సర్వీనులకోసమూ 

ఉపయోగించుకుంటూ వుంద”నీ ఆయన వాదించారు. ఈ స్వంతదారీ ఉద్దేశ్యాలు 
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కొనసాగినంతకాలం స్వ(ప్రయోజనాలను రక్షించుకునే (ప్రయత్నాలు కొనసాగినంతకౌలం. 

వీలైనంత త్వరలో భారతదేశంలో స్వయంపాలన ఏర్పాటుకు ఎంతో శ్రద్దగా కృషి 

చేస్తున్నామని భారత (ఫభుత్వం చెప్పుకోవడం శుద్ధ దండుగఅని ఆయన (ప్రభుత్వానికి 
చెప్పారు. “కార్పొరేషన్ కొనసాగడాన్నీ, స్వపయోజనహక్కుల కొనసాగింపునూ, 
(వీటిముసర్వీనులు--[బిటిషు పెట్టుజడిదార్లు (ప్రయోజనాలకోసం భారతదేశాన్ని వినియో 

గించుకోవడాన్ని ఇక సహించం” 272 ఆని ఆయన హెచ్చరించారు. 

టి. ని. గోప్వామి. మోళఠీలాల్నెహు సవరణను గట్టిగా సమర్థిస్తూ తమ 'దేశ్యసజ 
లను ఈవిధంగా హేచ్ళరించారు: 

“నెహ్రు తీర్మానాన్ని ఆందరూ అమలుజరిపేట్టు కృషిచేసేండుకు మీరు సిద్ధంగా 

వున్నట్టయి తేనే దీన్ని సమర్థించండి (వినండి వినండి అవి హర్షధ్వానాలు) దీనికి 

ఆనుకూలంగా ఓటుచేనే (పతిఒక్కరూ దీన్ని (బతికివున్న ంతకాలం ఆమలుజరుప్ప 

తామని (ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడే దీన్ని ఆమోదించాలని నా అభిమతం (వినండి 

వినండి అని హర్షధ్వానాలు)" .! 
తనె 

స్వరాజ్య పార్టీ. శాంతియుత సర్దుబాట్లు అన్న నిద్దాంతానికే కట్టుబడి వుంటుందని 

గోస్వామి వివరించారు. “కొని ఆన్ని విదేయతలనూ మించిన విధేయత ఒకటి 
వుంది. అది జన్మహక్కు. స్వరాజ్యపార్టీ, (ప్రభుత్వానికి చిన్న (ప్రతిపాదన 
ఒకటి నివేదించుకుంది. రాజీపడదామని విన్నవించుకుంది. కాని ఒకటిమా(తం 
స్పష్టం. (బ్రిటిషు పాామాజ్యంలో మాకు స్వరాజ్యం లభించినట్టయితే, సామ్రాజ్యానికి 

వెలుపలే తెచ్చుకుంటాం " అని ఆయన గర్జించారు. 2 

సవరణమీద చర్చకు ఈ విధింగా సమాధాన వైఖరీ _ బెదిరింపులతోకూడి జరిగింది. 

చివరకు ఓటింగ్ జరిగినప్పుడు 72 ఓట్లతో ఆమోదం పొందింది. వ్యతిరేకంగా 

ఈగ ఓట్లు పడాయి. (పభుత్వం మళ్ళీ ఓడిపోయింది. 
౧" ౧ 

రాజ్యుసమితిలో ఫిరోజ్ నేత్నా, (ప్రభుత్వపక్షం ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి సవరణ 

నొకదాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 'నేత్నా సవరణ ఆంతా మోతీలాల్ నెహ్రు సవరణ 

మోస్తరుగానే వుంది. మెజారిటీ నివేదికమీద సంతకాలు చేసినవారిలో ఒకరు 

మైనారిటీ నివేదికమీద సంతకం చేని, దాన్ని మెజారిటీ నివేదిక చేసివున్నట్టయితే 

ప్రభుత్వం వైఖరి ఏవిధంగా ఉండేదని ఆయన (ప్రభుక్వాన్ని (ప్రశ్నించారు. జాతీయ 

వాద పార్టీ కోరుతున్నదానికి ఆంగీకరించని పక్షంలో ఫలితాలకు (ప్రభుత్వం బాధ్యత 

వహించపలవి వుంటుందని ఆయన చెప్పారు. కాని వేత్నా సవరణ వీగిపోయింది, 
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(వకికూలంగా _ 29: అనుకూలంకా 10 ఓట్లు వడ్డంతో, (పభుత్వ ' తీర్మానం 2 ఓట్లతో 

తమౌదం' పొందింది 1 వ్యశరేకంగా 7 ఓట్లు పడ్డాయి. 
ళ్ పాశ - 

బిడ్డేటు త్రోసివేత జ్ సర్టిఫికేషన్ ద్వారా పాలన : 

= బడ్జెటుమీదా దానికి సంజరధ్ంచినఆర్థిక చర్యలమీదా శాసనసభలో ఛర్చ జరిగి 

నపుడు, జాతీయవాద పార్టీ (ప్రభుత్వాన్ని చాలాసార్లు ఓడించింది. 1024 మార్చి 
111. వ-కేడిన (ప్రభుత్యం, “కస్టమ్స్కు సంబంధించిన "వద్దులకో సర్గం (గ్రాంటు కోరింది. 

దీన్ని తొలగించవలనిందని మోతీలాల్నెహ్రుకోరారు. 

. తమవైఖరిని .విశ్షదచర్లుస్తూ మోతీలాల్ నెహు, కస్టమ్స్ శాఖకు సంబంధించిన 

ఏదైన ఫిర్యాదుకారణంగా తాము (గ్రాంటుకు అభ్యంతరం తెలుపడింలేదనీ, భారత 

్రతుత్వ అవసరాలకు నిధులను మంజూరు చేయరాదన్న ఉద్దేశ్యంతోనే ఈవిధంగా 
అభ్యంతర పెడుతున్నామనీ..చెప్పారు. ఆంతకుముందునెల శాసనసభ అధిక మెజారిటీతో 

రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించిన ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. కాని 

(వళుత్వం దీనికి తగినవిధంగా వ్యవహరించలేదు. ఆయన (ప్రభుత్వానికి ఈ విధంగా 

చెప్పారు: 
.. లేబర్ ప్రభుత్వం ఏదైనా చేయదలచినట్టయితే ఇదే సమయం. 

మేము కోడతున్నవి మాకు లభించేవరకూ నిధులను సమకూర్చకుండాఉండే హక్కు 
మాకు వుంది. ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించడంలో మా ఉద్ధేశ్యం ఇం కేదీకాదు. 

సప్లయిలనునిజుంగా నిరాకరించడం కాదు ఇది, ఈ నకలు, పార్లమెంటులో, 

(వజా(ప్రతివిధుల నిజమైన హక్కులకు నకలుగా వ్యవహరిస్తున్నాం. మాకు 

సంబంధీంచేనంతీవరకు- మాకు చేతనైనంత మేరకు చర్య తీసుకున్నామని (ప్రభుత్వ 
దృష్టికి తీసుకురావడమే - దీని. ఫలితం: అది పన్లిచేయక పోయినట్లయికే అది 
మా దురదృప్టంకాని మా తప్పుకాదు, స్వతంత్రమైన దేశాల్లోని నిబంధనలకు 

ఆనుగుణంగా పనిచేసినట్లు ఈ తీర్మానం పనిచే వేట్టు మేము చేయలేము, ” 29 

జిన్నా, మోతీలాల్ నహ: వైఖరిని సమర్థిస్తూ, స్వరాజ్యవాడుల మోస్తరుగా 

నాశనం చేనే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ జాతీయవాద పార్టీ. పద్దులకు అభ్యంతరం తెల్పడం 

లేదనీ, పూర్తిగా రాజ్యాంగ బద్ధమైన విధానాన్ని అవలంబించి ఒక నిద్ధాంతాన్ని 
ఏరాట్పుచేయాలని కోరుతూ వుండనీ వివరించారు, ఆయన ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు: 

పౌర ఉల్లంఘన (ప్రారంభించాలని జాతీయవాదులపారీ అనుకోవడంలేదు: తిరుగు 
బాటు కోవోలనికూడా అనుకోవడంలేదు, భోరథ (పభుత్వాన్నీ భారత దేశానికి 
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సంబంధించిన మం|డినీ గర్జించే హక్కు మాకువుంది. “ఎందువల్లనంటే 76 ఓట్లు 

అత్యధిక మెజారిటీతో, సంస్కరణలు ' కావాలిని. కోరుతూ మేము ఆమోదించిన 
శీర్మా నం- విషయంలో మీరు మాకు సంతృప్తికరంగా వ్యవహరించలేదు. . .. ...”30 

నాగ్పూర్కు చెందిన ఎం. -వి. అభయంకర్ మాట్లాడుతూ. భారత (ప్రభుత్వ 

చట్టం ఏవిధంగా అమలు జరుగుతున్నదీ ఎవరైనా పరిశీలిస్తే, భారతదేశాన్ని ఎన్టేటు 

మోస్తరుగా -పాలిస్తున్నారనీ, తెలినిపోతుందని, బడ్జెటు విధానాన్ని పరిశీలించ్నట్టయితే 
అధికారులకు... పట్టంకట్టడం తప్ప ఇంకేమీ కాదని స్పష్టమవుతుందనీ ఆదికూడా భారతీ 

యుల పేరున ఇవి జరుగుతున్నాయనీ అందువల్లనే తాము పద్దులను. వ్యతి రేకిస్తున్నా మసీ 
చెప్పారు. 31 

విఠల్ భాయ్-' సేల్ మాట్లాడుతూ (విటిష (ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని గత 150 

ఏండ్లుగా ఏవిధంగా. తమ స్వ(ప్రయోజనానికి వినియోగించుకుంటున్నదీ పేర్కొన్నారు. 

150 ఏండ్లు ్రిటిసుపాలన తర్వాత దేశ జనాభాలో నూటికి 5 వంతులమంది మా(త్రమే 

అకరాస్యులసీ మొత్తం జనాభా నిరాయుధులనీ చెప్పారు. ప్రభుత్వానికి ఆయన 

నదురూ బెదురూ లేకుండా ఈ సంగతి చెప్పారు. 

“అసలు విషయం, సప్లయిలు నిరాకరించే సమయం వచ్చిందని మేము అనుకుం 

టున్నాము. దేశపాలనా నిర్వహణతో ఆవిధంగా సంబంధాలను ఒదులుకోవాలను 

కుంటున్నాము. దీనికి ఫలితాలు ఏవిధంగా వుంటాయో మాకుకెలుసు. వైన్ 

రాయ్ సర్టిఫై చేస్తారని విన్నాం, మాకు తెలుసు. ఈ దేశంలో పాలనా నిర్వహ 
ఆను వీరు వీటోలతోనూ సర్టిఫికేషన్లతోనూ సాగించాలనే మేము కోరుతున్నాము. 
భారత్యపభుత్వ చట్టాన్ని, చిత్తుకాగితం మోస్తరుగా చూడాలని కోరుతున్నాము. 

అది అలాటిదని బుజువైంది. మేము కోరుతున్నదానికి అంగీకరించండి. లేదా 

(పజొఉద్యమానికి మమ్ములను పురికొల్పండి. ఏదిఅయినా బాధ్యత మీదే 
అవుతుంది" 32 

ఉ(ద్రిక వాతావరణంలో జరిగిన ఇటువంటి చర్చ తర్వాత మోతీలాల్ నెహ్రు 
సవరణను ఓటింగ్కు పెట్టారు. అనుకూలంగా 68 ఓట్లు పడటంతో కీర్మానం 

ఆమోదం పొందింది. (ప్రళికూలంగా 56 ఓట్లు పడ్డాయి. తీర్మానం ఆమోదం 

పొందడంతో (ప్రభుక్వాన్ని ఇరుకున సెట్టినట్టియింది. అయినా. గవర్నర్ జనరల్ 

చట్టంకింద తమకున్న (ప్రత్యేక ఆధికారాలనువయోగిస్తూ, సర్టిఫికేషన్ ద్వారా కోతలను 
మళ్ళీ 'భర్తీ చేశారు. . తర్వాత ఆర్జికబిల్లు వంకు వచ్చింది. "మార్చి 17 న ఆర్థిక 
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సభ్వుడు నర్ బెనిల్ బ్లాకెట్, ఆర్థిక బిల్లుమీద చర్చను (ప్రతిపాదించారు. వెంటనే 
పండిత మదనమోహన మాలవ్యా లేచి తీర్మా నావ్ని వ్యతిరేకించారు. 

పూర్తి భాధ్యకతో తాము బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నామని మాలవ్యా సభవారికీ తేలియ 
చేశారు. ఆర్థిక సభ్యుడు చెప్పినదాన్ని విన్న తర్వాత తమ పరిన్థి్లో తమకు మిగి 

లిన మార్గమల్లా విల్లుమీద చర్చను వ్యతిరేకించడ మేనని చెప్పారు. రాజ్యాంగ సంస్క 
రణలకోసం భారత దేశం ఎప్పటినుంచీ కోరుతున్నదీ దానిపట్ల (బిటిమ వైఖరినీ ఆయన 
నివరించారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా కేంటద్రస్టాయిలో వున్న పెద్ద పొర 

పాటును ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఆయన ఈ మాటలన్నారు ; 

““శేంద్ర(వళుత్వానికి కాలదోషం పట్టింది. ఇకమీద దానివల్ల వుపయోగం 
లేదు. ఇంగితజ్ఞానం వున్న వాళ్లందరూ ఈ వ్యవస్థను గర్జిస్తున్నారు. ఈ 

వ్యవస్థ ఆతి (ప్రత్యేకమైనది, విచిత్రమైనది, ఇటువంటిది మరెక్కడా లేదు. పెద్ద 
సంఖ్యలో ఓటర్లను సృష్టించారు. శాసనసభ్యులు కూర్చునేందుకు వీరిచేత సళ్యు 
లను ఎన్నిక చేయించారు. శాసనసభలో ఎక్కువమంది ఆ విధంగా ఎన్నికైనవారు. 
పన్నులను వీరు ఓటు చేయాలికాని అటువంటి పన్నులమూలంగా వచ్చే ఆదా 
యాన్ని వాడే విషయంలో మారం వారి అధికారం చాలా పరిమితం. శాసనసభ 
ఏర్పడిన తర్వాత గత మూడేండ్లలోనూ, శాసనసభ సహాయంతో 41 కోట్ల మేరకు 
కొత్తపన్నులను విధించారు. కాని ఈ పన్నులను 'వేటికోసమైతే విధించారో వాటి 
ఖర్చులో చాలామేరకు సంబంధించి శాసనసభకు ఎటువంటి అధికారము లేదు. ఇటు 
వంటి పై తరగతి వ్యవస్థ మరెక్కడా లేదని నునఏ చేసుకుంటున్నాను. దురదృష్ట 
వశాత్తూ మేము ఈ వ్యవస్థకు ఇస్పుడు సాధనాలుగా ఉన్నాం. ఇది నాదొక్కూడి 
ఆభిస్రాయము కాదు. దేశ(ప్రజల్లో చాలామంది ఇదేవిధంగా అభ్మిపాయపడుతున్నా 
రని నా నమ్మకం, "33 

మరికొంత చర్చజరిగిన తర్వాత, అర్ధిక బిల్లును (ప్రవేశ పె'పేందుకు అనుమ తికోరుతూ 
ఆర్థికసభ్యుడు (ప్రతిఫాదించిన తీర్మానాన్ని (త్రోసి పుచ్చారు. తీర్మానానికి (ప్రతికూలంగా 
60 ఓట్లూ అనుకూలంగా 57 ఓట్లూ పడాయి. రాజ్యనమితిమా(తం ఓటింగ్ లేకుండా 
బిల్లును ఆమోదించింది. గవర్నర్ జనరల్ అఆర్థికవిల్లును సవరించినరూసంలో 
శాసనసభకు శిపార్చుచేశారుకాని, శాసనసభ మళ్లీ అనుమతి నిరాకరించింది. అప్పుడు, 
వీల్లులో నిఅంకాలు (బ్రెటిష్ ఇండియా (ప్రయోజనాలకు అవసరమని గవర్నర్ జనరల్ 
ఇచ్చిన సర్జిఫికేటుతో బిల్లును రాజ్యుసమితికి. సమర్పించారు. సమితి సవరణలేవీ లేకుండానే 
ఆమోదించింది. సమితి ఆమోదించిన ఉఊవంలో బిల్లుకు గవర్నర్ జనరల్ తమ 
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అనుమతినిచ్చారు. శాసనసభ వ్యవహరించిన తీరువట్ల విచారం వ్యక్తపరుస్తూ 
గవర్నర్ జనరల్, 1924 మార్చి 28 వ తేదీన ఒక (ప్రకటన జారీచేశారు. (ప్రభుక్వ 
ఆ(గ్రహానికి కారణంలేకపోలేదు, భారతదేశాన్ని అరాచక మైన చట్టాలు పాలిస్తున్నాయని 

దేశమంతా అపహాస్యం చేయడం (ప్రారంభించింది. 

ఆణచివే సే శాసనాలమీద దాడి 
రెండవ శాసనసభ కాలంలో (1924-26) (పభుత్వం అమలుపరుస్తున్న 

ఆణిచివేనే విదానాన్ని సభ్యులు చాలాసార్లు ఖండించారు. అటువంటి చట్లాలనూ నిభంధ 

నలను తొలగించేందుకు కృషిచేశారు. ఈ చట్టాలకు సంబంధించినంత వరకు వి!!ధ 
రాజకీయ పడొలమధ్య బేదాభిప్రాయలు లేవు. 

1924 మార్చిలో, అమర్నాధ్దత్తా శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతి 
పాదించారు. 1918 వ సంవత్సరపు బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ 111 ను వెంటనే రద్దు 

చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్ నూ ఆయనసమితిసీ 

కోరారు. ఈ రెగ్యులెషన్ కింద (ప్రభుత్వం (ప్రజలు లొంగిపోయేట్లు బలవంత పెడుతూ 
పుందని ఈ (ప్రయత్నంలో అశ్వని కుమార్దత్ వంటి బుషిపుంగవులనూ కృష్ణ 
కుమార్ మి(త్ర, సుటోద్ చం(ద్ర మల్లిక్, మనోరంజన్ గుహవంటి దేశభక్కులనూ దేశం 
నుంచిబహిష్క-రిస్తున్నారనసీ ఆయన కోరుతున్నారు. ఈ రెగ్యులేషన్ అమల్లో వుండీ 

అంపే సక్రమమైన చట్టాల్లోనూ న్యాయవాదుల్లోనూ, భారత(ప్రభుత్వం కార్యనిర్వాహక 
శాఖకు విశ్వాసం లేదన్నమాట.35 

బెంగాల్లో విప్లవ ఉద్యమానికి భారత (ప్రభుత్వపు (హస్వదృష్టికారణమని బిపిన్ 
చంద్రపాల్ వాదిందారు. భారతీయుల ఆత్మగౌరవానికి బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ అవమాన 

కరమని 36 ఆయన అన్నారు. అణిచివేనే చట్టాలకు సంబంధించిన సంఘం చేనిన 

శిఫార్చులను భారత (ప్రభుత్వం ఆమోదించిందనీ అయినా “ఈ తుప్పుపట్టిన ఆయుధాలు” 

(ప్రభుత్వ ఆయుధాగారంనుంచి తొలగలేదసీ ఎచ్. ఎన్. గౌద్ పేర్కొన్నారు 37 

(పళుత్వపకం గట్టిగా వ్వతిరేకించినప్పటికీ తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించింది. 

1908 వ సంవత్సరపు భారత నేర శాసనపు సపరణచట్టంలోని కొన్ని అంశాలను 

రద్దుచేయనలనిందని కోరుతూ ఎచ్. ఎన్. గౌడ్ 1024 నెస్టెందిరు 16 వ తేదీన 

(వవేళ పెట్టిన తీర్మానాన్నికూడా, (ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించినప్పటికీ శాసనసభ 71 ఓట్లతో 
ఆమోదించింది, (వ్రకికూలంగా 89 ఓట్లు పడ్డాయి. గవర్నర్ జనరల్ 1928 

అక్షోబరు 25 వ శేదీన బెంగాల్ క్రిమినల్ లా ససరణ ఉత్తర్వును జారీ చేసినపుడు 

కూడా వ్యరాజ్యవాదులూ ఇండిపెండెంట్లూ కలని (ప్రభుత్వపు అణచివేనే విధానంమీద 
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పీరుచుకు వడ్డారు. ఈ ఉత్తర్వుకింద చాలామందిని అరెస్టు చేశారు, ఇండ్లను సోదా 

చేశారు. కలకత్తా కార్పొరేషన్ (ప్రధాన కోర్యాధికారి. తున సుభాష్ చం(ద్రబోసునూ 

ని, ఆర్. దానుకు సన్నిహితుడు) బెంగాల్. శాసన సమితిలో స్వరాజ్యవోది సభ్యులైన 

అనిల్[బన్ రాయ్, యస్, నీ. మిత్ర లనూ- అరెస్టు. చేశారు. ఈ ఉత్తర్వును, జారీచేని 

ఆమలుపరచినందుకు దేశవ్యాప్తంగా నిరసన వ్యకమైంది. _ 

భారత శాసనసభ ఒక చట్టంద్వారా ఈ ఉత్తర్వు అమలు జరుగకుండా చేయాలని 

కోరుతూ దురైస్వామి. అయ్యంగార్ 1828 జనవరి, 28న శాసనసభలో జక 

తీర్మానాన్ని. - ప్రతిఫాదించారు. దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడు (పభుక్వాన్ని సమర్థిస్తూ 

ఎంత కట్టుదిట్టంగా వాదించినప్పటికీ స్వరాజ్యవాదులూ ఇండి పెండెంట్లూ కలనీ ఉత్తర్వును 

జారీ చేసినందుకు (ప్రభుత్వాన్ని దుయ్యబట్టారు. 

విప్త్లవబృందాల కార్య కలాపాలు త్మీవతర మైనట్లూ యువజనుల్లో ఎజ్జక ర ప్మత్రాలను 

పంచిపెడుతున్నట్లూ బెంగాల్ గవర్నర్ లార్డ్ లిట్టన్ ప్రాణానికి ముప్పు. ఏర్పడినట్టూ 

(పభుత్వపక్షం వాదించింది. టి. ని. గోస్వామి నదురు బెదురు లేకుండా (వభుత్యాన్ని 

ఈ. విధంగా ఖండించారు; _. 

లార్జ్ లిట్టన్ (ప్రాణానికి ముప్పు Pn తమన్నాకు పోలీసుదళమంతా 

ఆయనకు “రక్షణ కల్పించవచ్చు. అయినా (ప్రజల న్వేచ్చా స్వాఠం(్రాలకం టె 

ఒక ఉన్నతోద్వోగి ప్రాణం అంత పవిత్రమైనదేమీ కాదు. ఇదే నా ధృఢమైన 

సమాధానం ” .38 1 

ఉత్తర్వుపట్ల నిరసన ఎంత విసృతంగా వ్యాపించిందం కే, సభలోని యూరోపి 

యన్లు మాతనే. సమర్థించారు. తీర్మానం, 58 ఓట్లతో ఆమోదించబడింది. వ్యతి 

రేకంగా 45 ఓట్లు పడ్డాయి. 

విఠల్భాయ్ పటేల్ 1925 ఫిబ్రవరి 8 వ తేదీన శాసనసభలో ఒక బిల్లును (ప్రతిపా 

దించారు. సాధారణ. నేరచట్టాలకు అనుబంధంగా. వున్నా కొన్నీ, (ప్రత్యేక శాసనాలను. రద్దు 

చేవేందు దీన్ని ఉద్దేశించారు: 1818వ సంవత్సరపు బెంగాల్ రాష్ట్ర బెంగాల్ అదీల. రెగ్యు 

లేషన్, 1911వ సంవత్సరపు రాజుద్రోహ సమావేశాలను ఆరిక క్రుందుకుద్దేశించిన చట్టమూ 

మొదలైనవి... అజిచివేనేందుకుద్దేశించిన చట్టాలను. రద్దు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకో 

వలనిందని గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్చుచేసూ అంతకుముందు సంవత్సరం, శాసనసభ 
ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించినట్టు పటేల్ వాదించారు. అయినా (ప్రభుత్వం, అవసర్ల 
మైన. చర్యలు తీసుకో లేదనీ అందువల్ల ఈ బిల్లును (ప్రవేశ పెటవలని వచ్చిందనీ ఆయన 

'ఛెప్పారుస9 
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పటేల్ బిల్లును, ఇండి'పెండెంటు పార్టీలోని (పముఖులు చాలామంది జిన్నాతోసహా 

సమర్థించారు. కొన్ని సవరణలో బిల్లును 71 ఓట్లతో ఆమోదించారు. (ప్రతికూ 
లంగా 40 ఓట్లు పడ్డాయి. 

1926 పొడవునా శాసనసభలో (ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణిచివేసే విధానాన్నీ 
చర్యలనూ ఖండిస్తూనే వచ్చారు. వివిధ వర్ణాలకు చెందిన రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల 

చేయాలని కోరుతూ ఓహోర్ లోని తిర్బుట్ డివిజన్కు చెందిన మౌల్వి మొహమ్మద్ షఫీ 
. 1926 జనవరి 29 న శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని ,(ప్రతిపాదించారు. 

"రాజకీయ ఖైదీలు మానూలు నేరస్తులు కారనీ షఫీ, తీర్మానాన్ని (పైతిపాడిస్తూ 

పేర్కొన్నారు. వారు దేశంకోసం, మతంకోసం పోరాడినవారని చెప్పారు. ఆమర 
ణాంతం వారు జైళ్ళల్లోగాని వారి మాతృభూమి వెలుపలగాని (మగ్గడానికి వీలులేదని 

ఆయన వాదించారు. 40 

ని. ఎస్. రంగఆయ్యర్ తిర్మానాన్ని సమర్హిస్తూ. "స్వేచ్చా కాముక (పజల 
స్వాతంత్ర్యాన్ని కబళించి (ప్రభుత్వం, తక్కువరకపు నేరస్తులుగానూ నికృష్ణపు హంత 

కలగానూ "తయా .రెంద"ని వర్ణించారు. (పభుత్వం విప్లవ ఉద్యమాన్ని రూపుమాప 

దేలచుకున్నట్టయికే "స్వేచ్చా ((పేమికులూ విశాల హృదయులూ అయిన వారిని'మంచి 
చేసుకోవాలని, బర్జ్వాన్కు చెందిన సయ్యద్ మజీద్ బక్షీ, (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 
న్వేచృగా వుండాలన్న కోరిక ఏ బ్రిటిష్ చట్టంకింద నేరమ వుతుందో చెప్పవలసిందని 
ఆయన అడిగారు. స్వరాజ్యపార్తీ, స్థానిక స్వపరిపాఅనా సంస్థల్లోనూ రాష్ట్ర సమితు 

ల్లోనూ ఎక్కువ స్థానాలను సంపాదించుకున్న సమయంలో 'ఈ అరెస్టులు జరుగుతున్నా 

యని "ఛట్ గ్రామ్కు ' చెందిన కుమార్ శంకర్ రాయ్ ఫిర్యాదు చెశారు. 'ఈ ఖైదీలపట్ల 

(పభుత్వ వైఖరి, పగతీర్చుకునే విధంగానూ విచక్షణా రహితంగానూ ఉందని' ఒరిస్సాకు 
చెందిన పండిత నీలకంఠదాన్ పేర్కొన్నారు. 4! 

లాలా లజ్ పకీరాయ్ తీర్మానాన్ని గట్టిగా సమర్థించారు. విప్లవ ఉద్యమాలు (ప్రపం 

చంలో ఎప్పుడూ వున్నవేనని ఆయన చెప్పారు. “ఏదైనా ఒకదేశంలో విప్లవ 

ఉధ్యమం ఉందీ అంసే ఆ దేశ (పభుత్వ విధానంలో ఏదో పెద్దలోపం వుందన్నమాట. 

అటువంటప్పుడే (ప్రజలు విప్లవ పద్ధతులకు దిగుతారు” ఆంటూ ఆయన వీరులైన దేశ 

'భక్తులపట్ల దయాధాక్షిణ్యాలు చూపించమనిగాని వారికి కమావిక్ పెట్టవలనిందనిగాని 

కోరడంలేదనీ ఆ విధంగా కోరనట్టయితే వారిని అవమానించిన క్షు అవుతుందనీ చెప్పారు. 

ప్రజలు ఎమ్నకున్న ప్రతినిధుల కోరికను ఈ తీర్మానం (ప్రతిబింబిస్తూ వుందనీ దానిని 
మన్నించేదీ -లేనిదీ (పభుత్వం విర్ణయించుకోవలనించేననీ రాయ్ అన్నారు. 
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తీర్మానాన్ని సవరించిన రూపంలో కాసనసభ ఆమోదించింది. 

1818 వ సంవత్సరపు బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆమర్ 
నాధ్ దత్తా 1926 ఫిబ్రవరి 12 వ కేదీన శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. 
చెన పేర్కొన్న రెగ్యులేషన్ రద్దుకు చర్యలు తీసుకోవలనీందని గవర్నర్ జనరల్కూ 

నిఫార్సుచేస్తూ తాము 1924 మార్చిలో శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టినట్టు 
పేర్కొన్నారు. తీర్మానం ఆమోదించబడినా రెగ్యులేషన్ రద్దు కాలేదని ఆయన తెలియ 
చేశారు. దీనికిగాను (ప్రభుత్వమే ఒక బిల్లు (ప్రవేశ పెట్టగలదని తాము ఎదురు చూచినట్టూ 
(ప్రభుత్వం ఆవిధంగా చేయనట్టూ ఆయన వివరించారు. ఆందువల్లనే ఈ బిల్లును (ప్రవేశ 
పెట్ట వలనీ వచ్చిందని చెప్పారు" 

టి. ని. గోస్వామి బిల్లును సమర్థిస్తూ బెంగాల్లోని విప్లవ ఉద్యమాల చరిత్రిను 
వివరించారు. బెంగాల్ విప్లవ భావాలతో ఎందుకు నిండిపోయిందో ఆయన ఈ విధంగా 

తెలియచేశారు ; 

_“ తమదేశాన్ని విదేశీయులకు అమ్ముకుని ఓమీచంద్ మీర్ జఫర్లు చేసిన పాపాన్ని 
కడిగివేనేందుకు, మీ వారన్ హేన్షింగ్స్యొక్క ఉజ్వలమైన పాలనను బెంగాల్ 
ఇంకా గుర్తుంచుకుందికనుక : నీలిమందు తోటలవారి విషయంలో (ప్రభుత్వం 
వ్యవహరించిన తీరును బెంగాల్ మర్చిపోలేదు కనుక : ' వందేమాతరం " గానం 

చేయడమే నేరంగా పేర్కొన్న రివ్లే ప్రకటనను బెంగాల్ ఇంకా గుర్తుంచుకుంది 
కనుక : బెంగాల్ విప్లవ భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది. నాగరికమైన ఏ 
(వకుక్వమైనా. చరిత్ర న్యాయ స్థానంలో ఇటువంటి చర్యలమ సమర్దించుకో 
గలదా? మీ జాతీయగీతాన్ని ఆలాపించుకోవడమే ఒకనేరమా ? అందువల్ల వే 
బెంగాల్ జాతీయఉద్యమాన్ని నడిపిస్తూవుంది”43 అన్నారాయన. 

విల్లుమీదచర్చ ఎంతో కోలాహలంగా జరిగింది. చర్చ ముగినిన తర్వాత ఓటింగ్ 
జరిగింది, అనుకోకుండా (ప్రభుత్వం, మూడుఓట్ల మెజారిటితో గెల్ళింది. 

స్వరాజ్యువాదుల్లో అప్పటికిని చీలిక ఏర్పడడంతో వారిలోకొంతమంది ఓటింగ్లో 
పాల్గొనలేదు. oN 

ఇతర రంగాల్లో ఆస క్రి 

మొదటిశాసనసభలో మోస్తరుగానే రెండవ శాసనసభలోని ఎన్నిక్తైన సభ్యులుకూడా 
సర్వీసుల్లో భారతీయులను చేర్చుకోవాలనీ దేశవాళీ పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయాలనీ 
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సాంఘికఒకార్మి క, చట్టాలను చేయాలనీ (ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూవచ్చారు. వీటిలో 
కొన్నిటిని ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం : 

1924 సెఫైంజరు 10వ తేదీన దేశవ్యవహారాల పభ్యుడు శాసనసభలో ఒక తీర్మా 
నాన్ని (ప్రవేశపెట్టాడు. భారతదేశంలోని ఉన్నత పౌరసర్వీసులకు సంబంధించి రాయల్ 

కమిషన్ చేసిన శిఫార్చులను గవర్నర్ జనరల్ - ఆయన సమితీ సూ(తరీత్యా 

ఆమోదించాలని ఈ తీర్మానంలో కోరారు. లీ కమిషన్ అని వ్యవహరించిన ఈ కమిషన్ 

చేసిన శిఫార్చులో కొన్నిటిని ముఖ్యంగా వేతనం-నౌకాయాన ఖర్చులూ-సింఛను- 
ఇకర సౌకర్యాలకు సంబంధించిన వాటినీ రాష్ట్ర వైద్య సర్వీసుల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన 

వాటినీ ఆమలుపరచాలని తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్ను కోరారు.44 

మోతీలాల్ నెహు ఈ తీర్మానానికి ఒక జాతీయవాద సవరణను (ప్రతిపాదించారు. 

మొదటి శాసనసభ ఆమోడించిన తీర్మానాలను ఏఎమా(తం లెల్బచేయకుండా లీ సంఘాన్ని 

నియమించినట్టూ ; పౌరసర్వీసులకు సంబంధించిన విషయాలు భారత దేశంలో బాధ్యతా 

యుత (ప్రభుత్వం మంజూరుతో ముడిపడిపోతున్నట్లూ అందువల్ల 1824 ఫిబవరి 18వ 

తేదీన (ప్రన్తుత శాసనసభ ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని అమలుపరిన్తేతవ్ప దానివిషయం 
ఆలోచించే వీలులేనట్లూ ; కొన్ని శిఫార్చులు శాసనసభప (ప్రెస్తుతింవున్న అధికారాలను 

తొలగించేందుకు ఉద్దేశించినట్టూ. ఈ శిఫార్పులవల్ల అభిలభారత సర్వీసుల్లో జాతి 

చక్షణను (ప్రవేశ వెట్టినట్టూ సవరణలో వివరించారు. 

' అమలుకు సంబంధించినంతవరకు భారతదేశంలోని పొరసర్వీసులకు ఉద్యోగులను 

ఇకముందు ఇంగ్రండులో తీసుకోరాదనీ ; భారతదేశంలో ఒకి పబ్లిక్ సర్విస్ కిమిషన్ను 

ఏర్పాటు చేయాలనీ; సర్వీసుల్లో నియామకాలకూ సర్వీసుల నిర్వహణకూ సంబంధించి 

భారత దేశానికి సంబంధించిన [బిటిషుమం తి (పస్తుతంవున్న అధికారాలను భారత ప్రభు 

త్వానికి బదలాయించాలసీ, భారత[ ప్రభుత్వం ఈ అధికారాలను కేందరాష్ట్ర శాసనసభలు 

ఆమోదించే చట్టాలకు లోబడి వినియోగిస్తుందనీ సవరణలో శిఫార్చు చేశారు. ఒక్క 

ముక్కలో ఈ సవరణ లీ సంఘం చేసిన శిఫార్సులను పూర్తిగా (తోసిపుచ్చడ మేకాక 

టిటిమసభ్యుడు (ప్రతిపాదించిన తీర్మానాన్నికూడా ఖండించింది. 

చర్చజరిగినపుడు జిన్నా, మాలవ్యా, వి. జె. పటేల్, ఎచ్. ఎస్. గౌడ్, నేఠ్ 

గోవిందదాసు, షన్ముఖంచెట్టి, ఇతరులు చాలామంది లీ సంఘం నియామకానికి సంబం 

ధించి మొదటిశాసనసభ తీసుకున్న నిర్ణయాలను [_తోనిపృచ్చనందుకు బిటిషు (ప్రభు 
త్వాన్ని విమర్శించారు. స్వరీసుల్లో విచక్షణ కల్పించినందుకూ అర్ధిక పరిస్టితి ఇబ్బంది 

కరంగావున్న సమయంలో వేతనాలు మొదలైన వాటిని సపెంచినందుకూ సంఘాన్ని 
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దుయ్యబట్టారు. సంస్కరణల సమస్య పరిష్మారమయేవరకు సర్వీసుల విషయాన్ని 
సంతృప్తికరంగా పరిష్కరించే వీలులేదనీ ఈరెండూ ఒకదానితో మరొకటి ముడిపడి 

వున్నాయసీకూడా వీరు ఉద్దాటించారు. 

సర్వీసు వేతనాలను నౌకాయాన--విదేశ అలవెన్సుల పేరిట పంచడం గురించి 
(ప్రస్తావిస్తూ రంగస్వామి ఆయ్యంగార్ 1919లో మోస్తరుగానే మూల వేతనం పెరి 

గేందుకు అనుమతించడంతో మొ త్తంగొడివ ప్రారంభమైందని చెప్పారు. “వీరి వేతనాలను 

ఇప్పటి మోస్తరుగానే పెంచేందుకు, సర్వీసులను వేతనాలకు టైమ్ స్కేల్ పద్దతిని 
అవలంబించే సాకు చాలునవి ఆయన అన్నారు. 

యూరోపియన్లు -_ భారతీయులిద్దరితో కూడిన సమర్ధమైన సర్వీసును ఏర్పాటు 
చేవేందుకు షరతులనూ అర్హతలనూ (ప్రతిఘట్టంలోనూ భారతీయులే శాసనసభలద్వారా 

నిర్ణయించాలిగాని, కొన్ని వేలమైళ్ళు అవతలవున్న కొంతమంది అదికార్లుకాదని చమన్ 

లాల్ సీతల్వాడ్ వాదించారు. సర్వీసులు అన్నవి నిజంగా ఆమాటకు తగినట్టు నేవ 

చేసేవిగా ఉండ్లాలికౌని, యజమానులుగానూ విధానాన్ని ఉండరాదని 

కూడా ఆయన చెప్పారు. 46 . 

శివస్వామి అయ్యర్, సంఘం శఫాడ్చులను పూర్తిగా తిరస్కరించలేదు, అయితే 
సర్వీసుల న్యపసస్టీక రణకూ రాజ్యాంగ సంస్కరణకూ సన్నిహిత న౭ఇంధ రరర 

వాదించారు. 

సుదీర్హమైన చర్చతర్వాత మోతీలాల్ నెహు సవరణను సభవారు 68 ఓట్లతో 

ఆమోదించారు. - అటవీ సర్వీనుల్గో భారతీ యులను నిర్మించాలనికోరుతూ (19265 మార్చి 
18) -ఒరిస్పాకు చెందిన బి. దాన్ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ సెట్టినపుడూ , భారతీయ వైద్య 

సర్వీసుల్లో భవిష్యత్తులో నియామకం గురించి బొంబాయికి చెందిన కె జి. లోహకారె 
ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ వె'టైనపుడూ(1925 వెపైంబరు 2) శాసనసభలో. సర్వీసులో 

భారతీయులను చేర్చుకోవడం మళ్లీ (_పస్తావనకు “వచ్చింది. (బిటీషురాజు (ప్రీవీ కౌన్సిల్ 

తన న్యాయనిర్వహణను భారతదేశంలో జరుపాలని కోరుతూ ఎచ్. ఎస్.గౌడ్ 1926 

ఫిబవరి 8 వ తేదీన ఒక అధికార తీ ర్మానానికి సవరణను (ప్రతిపాదించినపుడు సభలో 
రసవక్త మైన చర్చ జరిగింది. 

శాసన, సభ్యులు (శ్రద్ధ వహించిన మరొక ముఖ్య విషయం, దేశవాళి పరిిశమల 

ఆభివృద్ధి, కాని ఈ విషయమె భారతీయ స సభ్యులు రెండుగకాల అభిప్రాయాలు వెలి 

బుచ్చారు. అందులో ఒకటి ముఖ్యంగా భారతీయ పరిశక్రమలనూ. పెట్టు బడిసీ అభివృద్ది 

చేయలన్నది, దీనికి గాను పభుత్వం తల పెట్టిన రక్షణకు సంబంధించిన చర్యలన్నిటినీ 
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వీరు ఆమోదించారు. రెండవది, పరిశ్రమలకు రక్షణకల్పిస్తూనే కార్మికుల సామాన్య 
[ఫజానీకపు (ప్రయోజనాలను కాపాడాలన్నది. ఉక్కు రక్షణవిల్లు మీదా కాగితం 

పరిశ్రమ రక్షణకు గ్రాంట్లకు సంబంధించిన తీర్మానం మీదా చర్చ జరిగినపుడు ఈ 

రెండురకాల అభిప్రాయాలూ వెల్లడయాయి. ఈ రెండింటినీ వరుసగా (ప్రభుక్వం 
తరపున 1929 మే 27న, 1925 నెప్టెంబరు 10వ తేదీనా (ప్రతిపాదించారు. 

వాణిజ్య విషయాలసభ్యుడు ఉక్కు రక్షణ బిల్లును (ప్రతిపాదించినపుడు భారతీయవాణిజ్య 

(ప్రతినిధి అయిన పురుషోత్తమదాసు కఠాకుర్ దాసు, ఇది భారతదేశంలోని (బ్రిటిషు 
(పభుత్వ విధానంలో కొత్తమార్చు ఆని పేర్కొంటూ హర్షం వ్యక్క పరిచారు. భారత 
దేశంలోని ఉక్కుపరిశ్రమకు విదేశ పరిశ్రమల తాకిడినుంచి రక్షణ కల్పించడం 
చాలా అవసరమని ఆయన వాదించారు.4? (ప్రభుత్వం, రక్షణకల్సించే విధానానికి 
కట్టుబడి వుండాలసీ, ఇటువంటి రక్షణను ఇతర పర్మిశ్రోమలకు కూడా కల్పించాలనీ 

ఎచ్. ఎస్. గౌర్ ఆదుర్దాతో కోరారు .48 జిన్నా-మాలవ్యా కూడా రక్షణ కల్పించే 

పిధానాన్ని కొనియాడారు. 

కాని చమన్ లాల్ మాత్రం విమర్శించారు. ఉక్కుమీద రక్షణ వన్ను విధించి 

(పభుత్వం భారతీయ పెట్టుబడి దార్లకు ఒక బహుమతిని ఆండించి నట్టంయిదనీ 

మామూలు మానవుడిమీద పరోక్ష భారానిష్టి పడ వేసినట్టయిందనీ ఆయన వాదించారు. 

“౨ =+సంపన్నుల రక్షకులుగానూ, బీదవారిని అణచివేసిన (ప్రభుత్వంగాను మీరు 
చరిత్రలో చిరస్థాయిగా వుంటారు,” అని ఆయన పేర్కొన్నారు, 49 

ఎన్. ఎమ్. జోషి కూడా ఇదే మోస్తరుగా వాదించారు. పరిశ్రమలను జాతీయం 

చేయాలని కోరారు. ఎవరి రక్షణ కోసమై ఈ బిల్లును తలపెట్టారో ఆ టాటాస్ 

సంస్థ, కార్మికుల విషయాల్లో న్యాయంగా వ్యవహరించడంలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

19826 ఫి(బవరి 17 వ తేదిన వాణిజ్య సభ్యుడు ఉక్కుపరిశ్రమలకు చెల్లిస్తున్న (ప్రోత్సా 

హక మొత్తాన్ని పెంచాలని కోరుతూ 1924 వ సంవత్సరపు ఉక్కు ఉత్పత్తి చట్టానికి సవ 

రణను (ప్రతిపాదించినపుడు జోషి మాట్లాడుతూ, రక్షణ కల్పించదిడిన పరిశమలో 

కార్మికులను సరిగా చూసుకోవడం, (ప్రోత్సాహక మొత్తాల చెల్లింపుకు ఒక షరతుగా 

వుండాలని దీనికిగాను (ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ ను సంపాదించలనీ ఉద్దా 
టించారు.50 బిహార్కు చెందిన దేవక్షీపసాద్ నిన్నా కూడా ఏటికేడు అనుసరిస్తున్న 
విధ్వంసక విధానాన్ని విమర్శించారు. దేశంలోని పన్నులు కపే వీదవారు ఈ విధా 
నంవల్ల నాశనమై ఫోతున్నారవి ఆయన చెప్పారు.5! 

అంతకు ముందు 1925 'నెఫైంబరులో కాగితం పరిశ్రమకు రక్షణ కర్పించేందుకు 
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(గ్రాంట్లు. ఇవ్వాలని సూచించే తీర్మానం మీద చర్చ జరిగినపుడు కూడా సిన్హా ఇదేవిధంగా 

వాదించారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఈ మాటలన్నారు : 

“ఈ దేశంలో, రక్షణ కల్పించాలని కోరడాన్ని చాలా నుంది విద్యావంతులు సమ 

రిస్తున్నారు. వీరు దేశభక్తితో ఈవిధంగా సమర్డిస్తున్నారు. నేను అంగీకరిస్తాను ... 
కాని (ప్రస్తుతం విద్యావంతులై న భారతీయుల్లో చాలామంది, రక్షణకల్చించే విధానాన్ని 

సమర్దిస్తున్నారూ. అంటే దానికి, దేశంలోని మంచి చెడ్డాలేని పెట్టుబడిదాల్లు చేస్తున్న 
(ప్రచారమే కారణం. మన దేశానికి (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం ఎంత (ప్రమాదకర మో భార 

తీయ పెట్టుబడిదార్లు కూడా అంత (ప్రమాదకరమని మనం ఒకినాటికై నా గుర్తించ 

గలమని నేను ఆశిస్తున్నాను.” ౨2 
శాసనసభలోని భారతీయ సభ్యుల్లో కొంతమంది కార్మిక శాసనాల్లో ఆసక్తి కలిగిన 

వారు, కార్మికులకూ, ఇండ్లలో పనిచేనే వారికి ఇతర చిన్న ఉద్యోగులకు (పతి వారం 
వేతనాలు చెల్లించేందుకు వీలు కల్పించే బిల్లు నొకదాన్ని చమన్లాల్ 1924 సెఫైంబరు 

28 వ తేదీన శాసన సభలో (ప్రవేశపెట్టారు. వారం వారం వేతనాలు చెల్లించక పోవ 
డంవల్ల కార్మికులు వడ్డీ వ్యాపారుల మీద ఆధారపడవలసి వస్తూవుందసీ బొంబాయిలోని 
మిల్లుల్లో కార్మికులను ఇటీవల పనిలో నుంచి తొలగించినపుడు, చాలా కాలం వారికి వేల 

నాలు ముట్టలేదనీ ఆయన చెప్పారు. ఈ బిల్లు ద్వారా వేతనాలు చెల్లించకుండా వుండ 
డాన్ని నేరంగా పరగణించేట్టు తాము కోరుతున్నామని ఆయన వెల్లడి చేశారు. 53 
ఆదే రోజున ఎన్. ఎమ్. జోషి, (ప్రసూతిసహాయ బిల్లును నభలో ప్రవేశ పెట్టారు. 

(ప్రసవించిన తరువాత కొంతకాలం స్త్రీలను ఉద్యోగంలో నియమించడం ఈ బిల్లు నిషే 
ధిస్తుంది. పనిలోకి రాని కాలానికి (ప్రసూతి సహాయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. 

1926 జనవరి 25 వ తేదీన, ప్రభుత్వం శాసన సభలో ('పేడ్ యూనియన్ల బిల్లును 
(పవేళపెట్టింది. దీనివల్ల (_పేడ్ యూనియన్లను రిజస్టర్ చేసుకునేందుకు వీలు ఏర్ప 

డింది. (ప్రేడ్ యూనియన్లు, తమ ఉద్యోగుల జీతాల స్కేళ్లను స్పష్టంగా పేర్కొనా 
లన్న బిల్లులోని క్లాజుకు ఎన్, ఎమ్. జోషి తీవ అభ్యంతరం తెల్పారు .54 ఈ క్లాజును 

తొలగించాలని కోరుతూ చమన్లాల్ ఒక సవరణను (ప్రవేశపెట్టారు. చాలామంది 

సభ్యులు జోషీసీ చమన్లాల్నూ సమర్థించారు. ఈవిధంగా సమర్ధించిన వారిలో 

జిన్నా, షన్ముగం చెట్టి, లజుపక్ రాయ్ వున్నారు. దేశంలో కార్మిక సంస్థలు ఏర్పడి 

అభివృద్ధి చెందాలంటే, వాటి నిధుల విషయంలో ఎటువంటి నిర్భంధాలనూ విధించరాదని 

రాయ్ వాదించారు. ఒక ((పేడ్ యూనియన్, ఇబ్బందిలో వున్న మరొక (ైపిడ్ 

యూనియన్కు సహాయం చేసేందుకు అనుమతించక పోయినట్టయికే, _పేడ్ యూనియన్ 
ఉద్యమం-మూల లక్ష్యమే నెరివేరదని షన్ముగంచెట్టి పేర్కొన్నారు. 55 



శాసననభలో స్వరాజ్య వాదులు 88 

స్వరాజ్యవాదుల ఇబ్బందులు 

సంకీర పారీలో చీలిక 
>=] ల 

“సంస్కరణలను లోపలనుంచే నాశనం చేయాలన్న పొలికేఃతో స్వరాజ్యవాదులు 
సమితుల్లో (ప్రవేశించారు. చూలవ్యావంటి మితవాదులనూ జిన్నావంటి ఇండి పెండెంద్దనూ 

కూడ గట్టుకుని సంకీర్ణ పార్టీ అయిన జాతీయవాద పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో కత 

కృత్యులు కావడంతో మరింత డర్యం వచ్చింది. సమైక్యంగా వ్యపహరిస్తూ ఫ్ i 

1924 లో శాసనసభ బడ్జెటు సమావేశంలో భారత (ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నోసార్లు ఓడించారు. 

(పభుత్వం ఏకాకి త స్వరాజ్యవాదుల నినాదం, సంస్క.రణలను నాశనం చేయ 

డమే అయినా (ప్రభుత్వంతో ఒకప్పుడు కాకపోయినా మరొకప్పుడై నా సహకరించక 

తప్పదని త్వరలోనే తేటతెల్లమైంది. మితవాదులనూ ఇండి పెండెంట్లనూ కూడ గొట్టు 

కోవడంలో అర్ధం అదే. నిజానికి శాసనసభలో స్వరాజ్యువాదుల నాయకులైన మోతీలాల్ 

నెహ్రు ఇది గుర్తించారు. శాసనసభలో రంగాచారియార్ తీర్మానానికి ఒక సవరణ 
(ప్రతిపాదిస్తూ (1924 ఫిచివరి 8.) మొదటిసారి ఉపన్యసించినపుడు, సభలోని, 
స్వరాజ్యవాదులుకాని మిత్రులకు నచ్చేట్టు తమ సవరణను జాగా సౌమ్యం చేసినట్టు ఒప్పు 

కున్నారు. 56 

మార్చి 11వ తేదీన కస్టమ్స్కు సంబంధించిన (గ్రాంట్లను మోతీలాల్ న్మెహు 
(తోసిపుచ్చినపుడు జిన్నా ఆయనను సమర్దించినవుడు కూడా, ఇండి పెండెంట్లు సంస్క 

రణలను నాశనం చేసే వి విధానాన్ని అర స్పష్టి మైంది. 57 జిన్నా, 1924 మే 

24 న అఖిల భారత ముస్తీంలీగ్ హేనవ సమావేశంలో అధ్యకోపన్యాసమిస్తూ 
ఈ సంగతి స్పష్టంచేశారు. ఆయన ఆ న 5 ఈ మాటలన్నారు. 

“సంస్కరణల కోసం ఆందోళనను మేము నిర్భయంగా శక్తివంచన లేకుండా సమ 
ర్ధ్థిప్తాం. అయితే ఎటువంటి వ్యవస్టలోనై నా అభ్యున్నతికి ఉద్దేశించిన ఎటువంటి పధకం 
లోనైనా అల్బ సంఖ్యాక వర్గాల హక్కులూ ప్రయోజనాలకు తగిన రక్షణ కల్పించవలని 

వుంటుంది. అయినా బుద్ధి పూర్వకంగా కావాలని నాశనంచేనే విదానంతో మాతం 
మేము ఏప్పుడూ సంబంధం పెట్టుకో జాలం” ఏ6 . 

ఈ ధోరణి ఫలితంగా 1024 లో సెప్టెంబరు సమావేశంలో శాసనసభలో జిన్నా 

నాయకత్వంలో, విడి నిబంధనలూ విప్ లతో ఇండిసెండేంట్ పార్టీ ఏర్పాటయింది, 

ఆ దరిమిలా ఇండి పెండెంట్లు సంస్కరణల విషయంలో అణీచివేనే విధానం విషయంలో 

స్వరాజ్యవాదులను సమర్ధిస్తూనే, అనేక యితర విషయాల్లో ప్రభుత్వంతో సహకరించేం 

దుకు వెనుకాడలేదు. “ఈ మార్చువల్ల ఓటింగ్ మీద వెంటనే యెటువంటి (ప్రభావమూ 
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కనిపించలేదు. కాని ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటనలవల్ల మాత్రం, కేంద్ర శాసన 
సభలో అవరోధం కల్పించే విధానానికి ఇధి ఉరితాడువంటిదని బుజుచవెంది." అని 

(వభుత్వ రికార్డుల్లో సంతోషంగా (వ్రాసుకున్నారు 59 1825 ఫిబ్రవరిలో రైల్వేబడ్డ 
ట్టును శాసనసభలో (ప్రవేశ పెట్టినపుడు, దాన్ని పూర్తిగా తిరస్యరించవలనిందనీ లేదా 
రైల్వే బోర్డు కావాలన్న కోరికను (త్రోనిపుచ్చవలనిందనీ స్వరాజ్యువాదులు ఇండి పెండెం 

ట్లను అధికారరీత్యా కోరినప్పటికీ ఇండి పెండెంట్లు (ప్రభుత్వానికి అనుకులంగా ఓటు 

చేశారు. ఫలితంగా (ప్రతుత్వ ఆభ్యర్థనను _ోనిపుచ్చవలనిందంటూ మోఠీలాట్ 

నె_హు (పవెళ్ల పెట్టిన తీర్మానం వీగిపోయింది. 

హిందూ ముస్టింల మధ్య విభేదాలు: 

దరిమిలా, 1926 ఫీ(బవరిలో నార్తు=వెస్టు ప్రాంటియర్ సరిహద్దు ర్యాష్టానికి సంబం 

ధించిన తీర్మానం మీద చర్చ జరిగినపుడు స్వరాజ్యావాదులూ - ఇండీ పెండెట్ల మధ్య 

భేదాభిప్రాయాలు బాగా వెల్లడయాయి. 

1926 ఫి(బవరి 16 వ తేదీన, దకీణమ(దాసుకు చెందిన మౌల్వి సయ్యద్ 

ముర్తుజా సాహెబ్ బహదూర్ శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. భారత 
(పభుత్వ చట్టంలోని శాసన సమితు లూ-మంట్రుల నియామకం-మొదలైన అంశాలను 
ఆల్బ్పసంఖ్యాక వర్గాలకు రక్షణతో, వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రానికి కూడా వర్తింపచేయా 

లని గవర్నర్ జనరల్నూ ఆయన సమికిసీ ఇందులో కోరారు. 

తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదిస్తూ ముర్తుజాసాహెబ్ , తాము స్వరాజ్యవాదులమేననీ అయితే 

అభిల భారత మున్లింలీగ్లోను, దాని సమితిలోనూ కూడా సభ్యులమనీ వివరించారు. 
ఈ విషయానికి సంబంధించి ముస్లింలీగ్ ఆమోదించిన తీర్మానం గురించి ఆయన (వస్తా 
వించారు. తాము కూడా దానికి కట్టుబడి వుంటామని ఛెప్పారు. 1022 లో శాసన 
సభలో ఆమోదించిన తీర్మానానికి అనుగుణంగా (ప్రభుత్వం నియమించిన సరిహద్దు 
దర్యాప్తు సంఘపు మెవారిటి నివేదిక ఆధారంగా ఆయన వాదించారు. ఏ విధంగా 

చూనినా సరిహద్దు (ప్రజలు, సంస్కరణల ఫలితాలను అనుభవించేందుకు ఆర్హులని 

ఆయన చెప్పారు. దేశ సంక్షేమం దృష్ట్యా కూడా అది మంచిదని ఆయన అభిప్రాయ 
పడ్డారు. “సరిహద్దు రాష్ట్రానికి సంస్కరణలు లభించని పక్షంలో యితర సంస్క రణల 
కోసం ఏవిధంగా ఎదురు చూడగలం?” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.60 - 

జిన్నా, అస్పాంకు చెందిన అహ్మద్ ఆలీ ఖాన్, ఆగ్రాకు చెందిన ఎల్. కె. హైదర్, 
రోహిల్ కుండీకు చెందిన మౌల్వి మహమ్మద్ యాకుబ్, ఇతర ముస్తిం సభ్యులూ 

ముర్తుజా సాహెబ్ తీర్మానాన్ని గట్టిగా సమర్ధించారు. ఈ విషయమై పండిత మదన 
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మోహన్ మలవ్యా అభిప్రాయాలు ఏవిధంగా ఉంటాయోనని సభ్యులు ఏంతో ఆస 

క్తితో ఎదురు చూశారు. ఆయన లేచి నిల్చుని, తీర్మానానికి తాము వ్యతిరేకులమని 
వెంటనే చెప్పారు. తమ అభిప్రాయాన్ని వివరిస్తూ ఆయన, సంస్కరణలను సరి 
హద్దు రాష్ట్రావికి వర్తింపచేయడం తమ కెటువంటి అభ్యంతరమూ లేదని చెప్పారు. 

సంస్కరణలను దేశంలోని అన్ని (ప్రాంగలకూ వర్తింపచేయాలని తాము సూ (త్రరీత్యా 

అంగీకరి[ప్తన్నామని అన్నారు. కాని నిజంగాచూన్తే, సరిహద్దు రాష్ట్రంలోని జనాభా 

ఒక రకమైనవారుకాదనీ, రాష్ట్రంలోని (ప్రధాన మతవర్గాలైన హిందువులు ముస్లింల 

మధ్య సఖ్యంలేదనీ; గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అల్బ సంఖ్యాకుల ఆస్తిపాస్తులను దోచు 

కోవడం తగులబెట్టడం జరిగిందనీ; దాని ఉనికి దృష్ట్యా కూడా సరిహద్దు రాష్ట్రం పాలనా 
నిర్వహణ, దేశమంతటికీ చాలా ముఖ్యమైనదనీ చెప్పారు ఆందువల్ల అప్పటి పరి 

న్దితుల్లో, సరిహద్దు రాష్ట్రంలో సంస్కరణలు (ప్రవేశపెట్టే సమయం రాలేదని తాము 

ఆధిప్రాయ పడుతున్నట్టు ఆయన ఆన్నారు. భారతదేశంలో మరికొన్ని సంస్కరణల 

గురించి ఆలోచించేవరకు వేచి వుండడం మంచిదని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. 

అప్పుడు సంఘం, అన్ని విషయాలనూ పరిశీలించి సరిహద్దు రాష్ట్రానికి ఎంతమేరకు 

స్వయం పాలన, ఏ రూపంతో ఉండాలో శిఫార్చు చేయాలని అయ 

ఒక్క- బిపిన్ చంద్రపాల్ తప్ప హిందూ సభ్యులు దాదాపు అందరూ తీర్మానాన్ని 

ఎదో ఒక రూపంలో విమర్శించారు. ముస్తీం సభ్యులు సమర్థించారు. ఎచ్. ఎస్. 

గౌర్, నవాబ్ అబుల్ కయ్యుమ్, ఈ సందర్భంగా తీ(వంగా ఘక్షణ పడ్డారు ముర్తుజా 

సాహెబ్, మార్చి 8 వ కేదీన సభనుంచి బయటికి వెళ్లి పోయారు. కాని కొన్ని రోజుల 

తర్వాత చర్చలో పాల్గొనేందుకు మళ్ళీ వచ్చారు. అంటే స్వరాజ్యపార్టీలోని ముస్లిం 

సబ్యులందరూ, ముస్లింలీగ్ వైఖరికి అనుగుణంగా. సార్టీ కను శిక్షణను ఉల్లంఘిస్తూ 

వచ్చారన్నమాట. 

శాసనసభలోని అధికార సభ్యులకు ఇది ఆహ్లాదాన్ని కలిగించిది. (ప్రభుత్వ పైకి 

వీది తటస్థ చై ఖరిని అవలంభిస్తూ వచ్చారు. తీర్మానం మీద ఓటు జరిగింది అమో 

దించబడెవరకూ మున్లిం సభ్యుల నంతోషానికి మేరలేక బోయింది. 

1924 లో ఏర్పాటు చేసుకున్న సంకీర్ణ పార్టీ చీరిపోయినట్టు స్పష్టమెంది. భారత 

A గరి ల్ల £9 ర్త న్ యా లై 

అల ౬ 

రాజకీయాల్లో మతపర మెన రోరణి పుంజుకోవడంతో (పభుత్వానికి మరింత బలం 

చేకూరింది. 

సహకారాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం 

నిజానికి, ప్రభుత్వంతో సహకరించాలన్న ధోరణి స్వరాజ్య పార్టీలోనే "పెరీగింది. 
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1924 ఫిబ్రవరి 8 వ తేదీన మోతీలాల్ నెహ్రు శాసనసభలో మొదటిసారి మాట్లాడుతూ 

(పభుక్వం తమ సహకారం కోరినట్టయికే స్వరాజ్యవాదులు సహకరిస్తారని చెప్పారు. 

కొన్ని నెలల తర్వాత, (ప్రభుత్వం, భారత ఉక్కు. పరిశ్రమ రక్షణనూ సాహాయాన్నీ 
అందచేనేందుకు ఒక బిల్లును (ప్రవేశపెట్టింది. వైతరగతి పజల (ప్రతినిధులైన 
స్వరాజ్యవాదులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని, బిల్లును ఆమోదించడంలో (ప్రభు 
త్వానికి సహాయం చేశారు. సభకు చెందిన శిఫార్చుల సంఘంలోనూ స్థాయి సంఘం 

లోనూ పనిచేనేందుకు అంగీకరించారు కూడా. రాజ్యాంగ రాజకీయల్లోస అర్థమే అది. 

మోతీలాల్ నెహ్రు స్కీన్ సంఘంలో సభ్యునిగా వుండేందుకు అంగీకరించారు. నై న్యంలో 
కింగ్స్ కమీషన్ కు భారతీయులను ఎక్కువమందిని ఎంచుకోవడం-వారికి శిక్షణకు తగిన 

ఏర్పాట్లు చేయడం వీటికి సంబంధించి పరిశీలించేందుకు భారత (పభుత్వం 1925 లో 

ఈ సంఘాన్ని నియమించింది. మరొక స్వరాజ్యవాది నాయక్కలెన వి. జె. పజేల్. 
శాసనసభకు 1925 ఆగిస్టు 24 నుంచి అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించారు. తీవ్ర పోటీ జరిగిన 
మీదట ఆయన ఈ పదవికి ఎన్నికయ్యారు. 

స్వరాజ్య పార్టీ నాయకులైన ని. ఆర్, దాస్ 1925 మార్చి మేల మధ్య, రాజకీయ 

(ప్రయోజనాలకోసం జరిగే హింసా కాండను గిర్తిస్తూ ఆనేక (ప్రకొటనలు చేశారు. 

కొన్ని షరతులకు లోబడి (ప్రభుత్వంతో సహకరిస్తామని కూడా ఆయన సూచించారు. 
నిర్మాణాత్మక మైన (పతిపాదన చేయవలనిందని భారత దేశానికి సంబంధించిన (బిటిషు 

మంత్రి లార్డ్ బర్కన్ హెడ్ కోరిన మీద, దాస్, మే 2వ కేదీన, ఫరీద్పుర్లో జరి 

గిన బెంగాల్ రాష్ట్ర) మహాసభలో అధ్యక్షోపన్యాసమిస్తూ తమ విధనాన్ని సూలంగా తెలియ 
చేశారు. స్వాఠరం్యత్యంకం టె బిటిషు సామ్రాజ్యంలో భాగంగా డొమినియన్ (వతిపె త్తి 

కావాలని ఆయన స్పష్టంచేశారు. స్వరాజ్యం కొసం జరిపే పోరాటంలో హింసను సాధనంగా 

ఉపయోగించడాన్ని ఆయన గిర్హించారు. ఈ విధానం అవినీతికర మైనదీ తగసిదీ అని 

ఆయన వర్ణించారు. సంస్కరణల గురించి అయన ఈ మాటలన్నారు. 

“(ప్రస్తుత చట్టం మూలంగా (ప్రజలకు నిజంగా కొంత బాధ్యత సం్యక్రమించినట్టూ, 
(ప్రజల అభివృద్ధికి అవకాశం ఏర్పడినట్టు నాకు సంతృత్తి కలిగినట్టయితే నేను ఏ 
మాతం వెనుకాడకుండా (ప్రభుత్వంతో సహకరిస్తాను. సమితిలోనే నిర్మాణాత్మక 
కృషిని ప్రారంభిస్తాను" 62 

రాజీపడుతూ ఈ విధంగా ఉపన్యనించిన వెంటనే, లండన్లో ఉన్నతాధికార్లు 

తమలో తాము సం(ప్రదించుకున్నారు. దాసు - (ప్రభుత్వం మధ్య సంప్రదింపులు కొన 
సాగుతున్నాయని కహగానాలు వెలువడ్డాయి. కాని దాసు హఠాత్తుగా 1925 జూన్ 



శాసనసభలో స్వరాజ్య వాదులు 87 

16న చనిపోయారు. లార్డ్ ఒర్భూన్ హెడ్ ఆ తర్వాత చేసిన ఉపన్యాసంలో, సంన్కం 

రణల విషయంలో తమ వైఖరిని సడలించే సూచన ఏదీ కనిపించలేదు. 

దాసు మరణంతో స్వరాజ్యుపార్టీ చిన్నా భిన్నమైంది. 1925 అకోబరులో పార్టీ 

సభ్యుల్లోనే లిదగుబాటు జరిగే పరిస్టితి ఏర్పడింది. స్వరాజ్యవాదులకు ఆత్యధిక మెజా 
రిటీ వున్న 'నెర్మటల్ ఫా9విన్సిస్లో, స్వరాజ్యవాదుల నాయకులైన ఎస్. బి. తాంబే 

గవర్నర్ యొక్క కార్యవర్గ సమితిలో సభ్యులుగా వుండేందుకు అంగీకరించారు. 

మోతీలాల్ నెహు ఆయన్ను దుయ్యబట్టారు, కాని దీనివల్ల స్వరాజ్యవాదుల్లో చీలిక 

మరింత త్వరితమైంది. స్వరాజ్యవాదులు, “'వినాశనకారుల పాత” ను విడనాడి 

(ప్రభుత్వంతో పరస్పరం సహకరించే వైఖరిని అవలంగించాలని మహారాష్ట్రకు చెందిన 
ఎన్.సి. కేల్కర్, ఎం. ఆర్. జయకర్, బహిరంగంగా (ప్రచారం చేయడం (పారం 

భించారు. లాలా లజ్పత్రాయ్, మాలవ్యావంటి (ప్రముఖులు వీరిని సమర్థించారు. 

అందరినీ కూడ, ప్రేందుకు జరిగిన ఆనేక ప్రయత్నాలు విఫలమయాయి. శ్ 

గాంధీజీ వె ఖరి 
రా 

ఈ విషయాల్లో గాంధీజీ వైఖరి ఎటువంటివో చూద్దాం. 

1924 ఫ్మిబవరి 5 న గాంధీజీ విడుదలయిన తర్యాత దాసు _ మోతీలాల్ ఆయనతో 

సం(పదించారు, కౌన్సిల్లో ప్రవేశించడంతో సహాయ సిరాకిరణ నాశనమెందవి 

గాంధిజీ ఈవిధంగా విశ్వసించారు. “కౌన్సిల్లో (ప్రెవేనించడం" “సహాయ నిరాకరణ” 
యివి (ప్రధానమైన విభేధాలుగా కనిపించాయి. వీటితో అభిప్రాయాల్లో ధోరణుల్లో 

ఖేదాలు పొడసూపాయి. సమితుల్లో చేరడంకం టే చేరకుండాఉండడ మే దేశానికీ లాభ 

కరంగా వుండేదని గాంధీజీ విశ్వసించారు. (_డైజాదాహుళ్ళంలో సంబంధించివుండే 

సిర్మాణాత్యకమెన కృషికి ఆయన ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. మరొకసారి పౌర 

ఉల్లంఘనకు అది సహాయంగా వుంటుందని ఆయస అధి పాయపడ్డాడ, కాని స్వరాజ్య 

వాదులను ఆటంకపరచ దలచలేదు ఆయన. కొంతకాలమైన తర్వాత ఆయన 
స్వరాజ్యవాదుల నాయకులకు తలఒగ్గి సహాయనిరాకిరణను కొంతకాలం ఆపివేనేందుకు 

అంగీక రించారుకూడా. స్వరాజ్య పార్టీ కాం(గెసులో భాగంగా చేరేందుకుకూడా సమ్మ 

తించారు. 1924 డినెంబరులో జరిగిన బెల్లామ్ కాంగైెసు, గాంధీజీ - దాసుల 

మధ్య జరిగిన ఈ ఒప్పందాలను ధృవపరచింది. 

1925లో స్వరాజ్యవాదులు తమలోతాము కీచులాడుకుంటున్నపుడు, కాస్త పరిష్కరించ 
వలనిందని గాంధీజీకీ విజ్ఞప్తి చేశారు. కాని గాంధీజీమా(త్రం తటస్థంగా ఉండేందుకే 
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నిశ్చయించుకున్నారు. 1826 ఏప్రిల్ 27 న శ్రీనివాస అయ్యంగార్కు రాస్తూ 

ఆయన ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు: 

“సమితులు పనిచేస్తున్న తీరునూ సమితుల్లో భారతీయులు సభ్యులైనందువల్ల (ప్రజా 

జీవితంపై కలిగిన ఫలితాలనూ పిందూమున్లింల సమస్యపై దాని (ప్రభావాన్ని పరిశీ 

లించినకొద్దీ సమితుల్లో (ప్రవేశించడం నిరుపయోగమేకాక, పొరపాటన్న నా అభి 
పాయం మరింతగట్టినడుతూ వుంది. 1920 నాటి సహచరుల్లో కొంతమంది అయినా 

నమితులనుంచి ఎప్పుడు బయటికి వస్తారా అని నేను ఎదురుచూస్తున్నాను." 63 

దౌర్జన్యకాండ పునరుద్ధరణ 

కాం(గను పార్టిలో వ్యాపించిన నిసృహను అరిక ప్రేందుకు, మరికొంత చురుకుగా 
వ్యవహరించడం తప్ప మరొకమార్గం లేదని మోతీలాల్నెహుతో సహా చాలామంది 
కాం్యగెను నాయకులకు స్పష్టంగా తెలినిపోయింది. 1924 నాటి కాన్పూరు కుటకేను, 

బెంగాల్ ఆర్డి'నెన్స్హింద్ జరిగిన అరెస్టుతో, పంజాబులో అకాలి శిఖుల ఆందోళన - 

తీఓణమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాయి, 1925 డిశంబరులో కాం(గెను కాన్పూర్లో 
సమావేనమైనపుడు కార్మిక (ప్రదర్శన జరిగింది. జపహర్లాల్ న్నెహు దాన్ని అదుపులో 
పెట్టారు. 

కాం(గ్సు చర్చలమీద వీటన్నిటి (ప్రభావం పడింది. కాం[గెను. పౌర 
ఉల్లంఘనలో తన విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధాటించింది. రాజకీయ కృషికి సవివరమైన 
కార్య(క్రమాన్ని కయారుచేనింది. స్వరాజ్యపార్షికి ఒక వని ఆవ్పగించడం వధకములోని 

(వఠథానమైన అంకం. 1924 ఫ్మజవరి 18 వ తేదీన సంస్కరణలకు సంబంధించి 

శాసన సభ ఆమోదించిన జాతీయవాద తీర్మానం గురించి (పభుత్వం వీలైనంత త్వరలో 

తన తుదినిరయాన్ని (ప్రకటించేట్టు స్వరాజ్యపార్టీ (ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. 1825 

ఫి(బనరి ఆఖరుకు ఎటువంటి నిర్ణయాన్ని (ప్రకటించకపోయినా లేదా (ప్రకటించిననిక్లయం 

నంతృవికరంగా లేకపోయినా శాసనసభ రాజ్య సమితిలోని స్వరాజ్యచాదులు, తామిక 

మీదట శాసనసభల్లో పనిచేయబోమని (ప్రభుత్వానికి తెలియచేయాలి. స్వరాజ్యవాదులు 

ఆర్దికబిల్లును (తోని పుచ్చేందుకు ఓటుచేని, తమస్థానాలనుంచి లేచి వెళ్ళిపోవాలి. 
తమ స్థానాలను ఖాశీసానాలుగా (వకటించకుండా నివారించేందుకు మ్మాతమే వీరు 
మళ్ళీ వీరిస్తానాలకు వెళ్ళాలి. 

శాసనసభనుంచి నిష్కమణ 

ఈ ఆధికారంతో స్వరాజ్యవాదులు, 1926 మార్చి 8 న తేదీన శాసనసభకు 
హోజరభయారు, సభలో, కస్టమ్స్ పద్దులున్నాయి. స్వరాజ్య నాయకులైన పండిత 
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మోతీలాల్ నెహు, పద్దుల విషయమై తమపార్షీ వైఖరి గురించి (ప్రకటన చేనేందుకు 
లేచి నిల్చున్నారు. ఆయన ముఖంలో (ప్రసన్నత ఏ కోళానాలేదు. అయినా కృత 

నిశ్చయంతో వున్నట్టు కనిపించారు. పద్దుల విషయమేకాదు శాసనసభ విషయంలోనే 
ఆయన ఒక (ప్రకటన చేయబోతున్నారు. సంస్కరణలకు సంబంధించిన శాసనసభ 
1924 ఫిబ్రవరి 18 న ఆమోదించిన సవరణను ఆయన గుర్తుచేశారు. ఆసమయంలో 
తాము ఏమి చెప్పినదీ కూడా గుర్తుచేశారు. “ఇంతవరకు మేముచేయనిదాన్ని చే నేందుకు 
మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. సహాయ నిరాకరణదారులమే అయినా మీతో సహకరిం 
చేందుకే వచ్చాము. అదీ, మీరు మా సహకారం కోరినట్టయిశకేనే. అందుకు మేము 
ఇక్కడ వున్నాం.” ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకుని తాము ఈవిధంగా చెప్పామని మోతీ 

లాల్ న్నెహు ఒప్పుకున్నారు. కాని ఈమాటలను ఆయన జా(గత్తగా తూచి మాట్లా 

డారు. “కాని ఈ అవమానాన్ని నేను కోరితెచ్చుకున్నదే......ఆయినా దీనివల్ల 

అధికారుల రాళ్ళవంటి హృదయాలు మారలేదు సరికదా ఆది మా బలహీనత అనుకుని 

సంతోషించి మమ్ములను మరింత అవమానించేందుకే (ప్రయత్నించారు! అని ఆయన 

ఎంతో బాధతో పలికారు. 64 

స్వరాజ్యవాదులు సహకరిస్తామని ముందుకు వచ్చినా (ప్రభుత్వం వారిని ఏవిధంగా 

తిరస్కార భావంతో (తోనిపుచ్చినదీ మోతీలాల్ నెహ్రు వర్ణించారు. (ప్రభుత్వం 
అణీచివేనే విధానాన్ని ఏవిధంగా ప్రారంభించినది ఆయన పేర్కొన్నారు, “ఇంగ్లం 

డులో లేబర్పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినందుకు మొదటి ఫలితం; బెంగాల్ ఆర్డినెన్స్. 
కన్సర్ వేటివ్లు అధికారంలోకి వచ్చినపుడు, భారతదేశానికి సంబంధించిన కొత్తమంత్రి 

లార్డ్ బర్కన్ హెడ్ అన్ని ఆశలనూ అడియాసలు చేశారు. ఇక మిగిలిన మార్గ 

మేది? ” అంటూ ఆయన బాధతోకూడిన ఆ(గిహంతోనూ నిసృహతోనూ ఈ మాట 
లన్నారు; 

“ఈ (ప్రభుత్వం ఎంత శక్తివంతమైనదో మాకు తెలుసును. మేమెంత బలహీను 
లమో కూడా మాకు తెలుసును. మత విభేదాలు చీలికలతో నిండిన (ప్రస్తుత పరిస్థి 
తిలో మాకున్న ఒక్క ఆయుధం పౌర ఉల్లంఘన మా ఆందుదాటులో లేదు. శాసన 
సభలోనూ దేశంలోని ఇతర శాసనసభల్లోనూ మేము కొనసాగడమన్నది కూడా 
వీలుకానిపని. ఇంత బలమైన సామ్రాజ్యాన్ని కూలద్రోయాలన్న లక్ష్యంతో మేము 

యీవేళ బయటికి పోవడంలేదు. మేము ఒకవేళ అనుకున్నా అటునంటిపని చేయ 
లేమని మాకు తెలుసు. ఈ సభలో మేము సాధించదలచుకున్న లక్యెన్ని 
సాధించలేక పోయామన్న విన్నమ తలంపుతోనే మేము పోతున్నాము. ఈపని 
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మేము ఎప్పుడో చేయవలసింది. కాని ప్రభుత్వపు రాజుసీతిజ్ఞత పన్నాగాల 

వల్ల మేము జాప్యం చేశాము. (ప్రభుత్వం చెప్పినదాన్ని మేమెప్పుడూ విశ్వనీంచ 

లేదు. ఆయితే తప్పువోవ తొక్కాలని అనుకోనూలేదు. ఆందుకనే మేము 

కోరినదానికి స్పష్టమైన సమాధానం లభించేవరకూ వేచి వున్నాము. నా గౌరవ 
నీయ మిత్రులైన (ట్రిటిమ సభ్యుడు ఇప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇక ఇక్కడ 

మాకు పనిలేదు. మళ్ళీ (ప్రజుల దగ్గరికివెళ్ళి, మమ్ములను మళ్ళీ ఎన్నుకోవలసిం 

దని కోరుకుంటాము. మేము పోరాటాన్ని మానుకోవడంలేదు”' 65 

ఈమాటలతో పండిత మోతీలాల్ నెహ్రు సభనుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఆయనతో 
పాటు ఇతర స్యరాజ్యవాద సభ్యులుకూడా వెళ్ళిపోయారు. మరొకసారి పోరాటానికి 

దేశాన్ని సమాయుత్త పరచేందుకు నడుంకట్టారు. 

సభలో కలకలం 

వీరి నిష్క్రమణ తర్వాత దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడు చిన్న (పకటనచేస్తూ స్వరాజ్య 
వాదులు న్నిష్కమించడాన్ని నిరశించారు. సహాయ నిరాకరణవాదులు సభలో వున్నం 
దుకు మా(క్రం ఆయన సంరృవ్మి వ్యక్తపరిచారు. 

ఇదివరకటి స్వరాజ్యవాద నాయకులూ శాసనసభ అధ్యకులూ అయిన వి. జె. సేల్ 

లేచి ఒక (ప్రకటన చేశారు. సభలోని పెద్దపార్డీ న్నిష్కుమించినందువల్ల శాసనసభ 
యికమీద ఫ్రాతినిధ్యసభ కాదని పేర్కొన్నారు. శాసనసభ కొనసాగేదీలేనిదీ 

(పభుత్వం ఆలోచించవలనీ వున్నదని చెప్పారు. ఆతర్వాత ఆయన సభను వాయిదా 
వేశారు. అధికార సభ్యులూ ఇతరులూ కూడా ఈచర్యకు ఆశ్చర్యపోయారు. 

అధికారేతర సభ్యులు కొంతమంది అధ్యక్షులను కలుసుకునేందుకు వెళ్ళారు. 
అప్పుడు ఆయన తాము ఆమరుసటిరోజు ఒక (పకటన చేస్తామని వాగ్దానం చేశారు. 

అదేవిధంగా 1926 మార్చి 9న అధ్యకులు ఒక (ప్రకటన చేశారు. (ప్రస్తుతం 

ఏర్పడివున్న పరిస్థితిలో (ప్రభుత్వం, వివాదాస్పదమైన అంశాలకు సంబంధించిన 
బిల్లులు (పైవేశపెట్టరాదని (ప్రభుత్వానికి తెలియ చెప్పాలన్నది తమ ఉద్దేళ్యంకాని సభ 
లోని మిగతా సభ్యులను అవమానంచేయాలన్నది తమ ఉర్దేశ్యం కాదని ఆయన వివరిం 
చారు. అధ్యక్షులుగా తాము అటువంటి భాష ఉపయోగించి ఉండరాదనీ |[పభుత్వాన్ని 

బెదిరించినట్టు ధ్వవించి వుండవచ్చుననీ అన్నారు.66 

అధ్యతథడు ఈ్ళపకటన చేనిన తర్వాత ఊవిరాడనట్టు దాధ పడుతూ వచ్చిన (బ్రిటిషు 

సభ్యుడు హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. శాసనసభ ఆతర్వాత, గవర్నర్ జనరల్ 
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యొక కార్యవర్గ సమితికి గాంట్లకు సంబంధించిన అభ్యర్థన విషయమై జిన్నా (ప్రతి 

పాదించిన తీర్మానంమీద చర్చ (ప్రారంభించింది. జిన్నా, మాట్లాడానికి లేచినప్పుడు 

ఇండి పెండెంట్లు కరతాళధ్వనులు చేశారు. 1929 లోపున సంస్కరణలకు సంబం 

ధించిన చట్టబద్ద మైన సంఘాన్ని నియమించాలని జిన్నా కోరారు. తమ తీర్మా నాన్ని 

సమర్దించవలనిందని ఆయన నామినేటెడ్ సభ్యులను కోరారు. రెండురోజుల నిస్పార 
'మైన చర్చ తర్వాత శాసనసభ జిన్నా తీర్మానాన్ని 47 ఓట్లతో త్రోనిపుచ్చింది. అను 
కూలంగా 81 ఓట్లు పడ్డాయి. 
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నాలవ అధ్యాయము 
గ 

(ప్రతిఘటన జ్యోతి (ప్రకాశిస్తూ నేవుంది 

(1927 — 1929) 

పంధొమ్మిదివందల ఇర్మవెఆరు : గడ్డు సంవత్సరం 

1926 మార్చి 8వ తేదీన స్వరాజ్యనాయకులై న మోతీలాల్ నెహ్రూ, “మేము 

ఇంతటితో ఊరుకోము” ఆంటూ శాసనసభ భవనం నుంచి నిష్క్రమించారు. కాని 
ఈ మాట లంటున్నపుడు కూడా జాతీయవాదుల్లోని బలహీనతలు ఆయనకు పూర్తిగా తెలుసు. 

భారత జాతీయత చరిత్రలో పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరవసంవత్సరము నిజంగా 

గడ్డు సంవత్సరం. సి. ఆర్. దాసు మరణించొరు, గాండిజీ ఇంకా రాజకీయ రంగానికి 

దూరంగా వున్నారు, ఆరోజుల్లో కాంగెసుతలో (ప్రధాన అంగ మైన స్వరాజ్యపార్టీ ఛిన్నా 

భిన్నమై పోతంది. (ప్రభుత్వంతో పరస్పరం సహకరించేందుకు నిద్ధపడినవారు 1926 
ఫిదివరిలో జయకర్ నాయకత్వంలో “'ది రెస్పాన్సివ్ కొఆపరేషన్ పార్టీ” అన్న పేరుతో 
కొ త్తపార్టీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాన్పూర్ కాం(గెసు (1925), శాసనసభ _ సమి 
తుల్లో పనికి సంబంధించి అనుసరించిన విధానం దేశ సంక్షేమానికి దోహదం చేనేదిగా 
లేదని మపకటించారు. రెస్పాన్సివిస్తులు. సమితుల్లో సభ్యులుగా వుండేందుకేకాక, 
అప్పటి రాజ్యాంగంకింద అందుబాటులో వున్న అవకాశాలను పూర్తిగా వినియోగించు 

కునేందుకు వీలుగా మరేపదవినైనా అంగీకరించేందుకు కూడా సిద్ధపడ్డారు. ఈపర్గానికీ 

మోతీలాల్ నెహ్రు నాయకత్వంలోని వర్గానికీ మధ్య విభేదాలను సర్దేందుకు (ప్రయత్నాలు 
జరిగాయి, ఉభయుల మధ్య ఏప్రిల్లో ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. దీన్ని సాబర్ 

మతి ఒప్పందం అని వ్యవహరించారు, కానిజ్ఞ ఒప్పందంమీద సంతకాలు జరిగిన 

వెంటనే ఒప్పందానికి వివిధరకాల అర్థాలు చెప్పసాగారు, దానితో ఒప్పందం 

ముగిసింది. పండిత మదనమోహన మాలవ్యా “ఇండిపెండెంట్ ఫార్టీ' అన్న పేరుతో 

మరొకపార్టీ ఏర్పాటుచేశారు. ఉదారవాదులూ, ఇండిపెండెంట్లూ రెస్పాన్సివ్ కొఆప 

రేటర్స్, హిందూమహాసభ సభ్యులూ, అంటే డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి కావాలని 
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కోరుతున్నవారూ (ప్రభుత్వంతో పరస్పరం సహకరించాలన్న విధానాన్ని అనుసరించే 

వారూ, పొరఉల్లంఘననూ నహాయ నిరాకరణనూ పాటీంచనివారూ ఇందులో చేరారన్న 

మాట. లాలా లజ్పత్రాయ్ ఈపార్టీలో చేరారు. రెస్పాన్స్విన్ట్ పార్టీ మధ్య- 
పశ్చిమ భారతంలో వహించిన పాత్రనే ఈపార్టీ ఉత్తర భారతంలో వహించిందని 

నుభాష్చం(ద్ర బోన్ అన్నారు.! _ బెంగాల్లోకూడా స్వరాజ్యుపార్తీలో అనేక బృందాలు 

ఏర్పడ్డాయి. మొత్తంమీద స్వరాజ్యుపార్తీ ఛిన్నా భిన్న మైంది. 

హిందూ మున్లీంలమధ్య విభేదాలు రాజకీయరంగానికి మాషతమే పరిమితమై ఉండక 

పోవడంతో కష్టాలు మరింత ఎక్కువయాయి. టర్కీలో కమల్ పాషా అధికారంలోకి 

రావడంతో భారతదేశంలో విలాపత్ ఉద్యమం సమనిపోయింది. అయినా ఖిలాపత్ 

సంఘం ఒకటి అవశేషంగా మిగిలింది. 1924 లో జిన్నా అఖిలభారత మున్లింలీగ్ను 

పునరుద్ధరించారు. మతపరమైన ధోరణిలో మాట్లాడుతూ ఆయన, భవిష్యత్తులో 
జరిగే ఏ రాజ్యాంగపరమైన ఏర్పాటు అయినా ముస్లింల హక్కులకూ (పయోజనాలకూ 

రక్షణ కల్పించేదిగా వుండాలని ఉద్దాటించారు. హిందూ - మున్లిం సమస్య 1916లో 

లక్నోలో మోస్తరుగా పరిష్కరించబడగలదన్న విశ్వాసాన్ని కూడా వ్యక్తపరిదారు. 
అయితే ముస్లింలందరూ. ఒకటిగాలేరు. మున్లింలీగ్కు చెందినవారందరూ జిన్నాను 
తమ నాయకుడుగా గుర్తించనూ లేదు. 1925 లో ముస్లింలీగ్ మహాసభకు అధ్య 
కత వహిస్తూ సర్ అబ్బుల్రహీమ్. మున్లింలు తను భవితవ్యాన్ని పొందువులకు 
అస్పచెప్పకాలరని పేర్కొంటూ పూర్తిగా మతపర మైన ఉపన్యాసం చేశారు. భారత 

దేశం సంక్షేమానికి ఇంగ్లీషువారి సర్వీసులు ఎంతైనా అవసరమని ఆయన (పైక 
టించారు. 2 

ఈలోగా హిందూ మహాసభ కూడా అంతకుముందు కంటె చురుకుగా పనిచేయడం 

(ప్రారంభించింది. 1925 తర్వాత దేశమంతటా సంఘాలు ప్రారంభించింది. 1926 

ఏపిల్లో కలకత్తాలో జరిగిన సమావేశానికి లజ్పత్ రాయ్ అధ్యక్షత వహిస్తూ, రాజకీయ 
వివాదాలన్నింటిలోనూ, మహాసభ హిందువుల మతపరమైన (ప్రయోజనాలకు (ప్రాతినిధ్యం 

వహిస్తుందని చెప్పారు, బలవంతంగా ఇస్లాం మతంలో చేర్చుకున్నవారిని మళ్ళి 
హిందువులను చేయడం సభ లక్యెల్లో ఒకటని కూడా తెలియచేశారు. “శుద్ధి ఉద్య 
మానికి ఇది నాంది అయింది. దీనితో హిందువులు - మున్లింలమద్య విద్వేషం మరింత 

ఎక్కువైంది. 1922 లో గాంధిజీ సహాయనిరాకరణను ఆపి వేనీన తర్వాత (ప్రజా 

ఉద్యమం ఏదీలేక పోవడంతో హిందువులూ మున్లింలలోని మతవాదులూ పాఠధోరణులను 

తిరుగతోడే వారూ. ఏదో ఓక సాకుతో మకసరమైన అల్లర్లను రేకెత్తించేందుకు 



(ప్రతిఘటన జ్యోతి _పకాశిస్తూనేవుంది రీ? 

అవకాశం కలిగింది. (వజాజీవితంలో అల్లర్ల సాధారణమై పోయాయి. ఇవి 

ఒకొక్కప్పుడు తీవంగానూ విస్తృతంగానూ ఉండేవి. 1926లో దేళంలోని చాలా 
(ప్రాంతల్లో అల్లర్ల జరిగాయి. మే-జులై మధ్య కలకత్తాలో జరిగినది ఆతి తీవ 

మెనది. 

దాసు (బతికివుండగా చాలామంది ముస్లింలు స్వరాజ్యపార్షీలో చే రెట్టు చేళారు. 

వారిలో చాలామంది బెంగాల్ శాసన సమితికి స్వరాజ్య టికెట్టు మీద ఎన్నికయారుకుడా. 
ఆందరినీ కూడగట్టుకునే వ్యక్తి లేడు. అదీకాక బెంగాల్ ఒప్పందం విఫలంకావడంతో 

ఏర్పడిన నిసృహ-ఆ(గహనమూ ముస్త్షింలను ఇంకా వదలలేదూో . ముఖ్యంగా బెంగాల్ లో 

వీటన్ని టివల్లా చాలా మంది ముసన్తీం నాయకలు స్వరాజ్యుపార్డీ నుంచి బయటికి వెళ్ళారు. 

[వజా జీవితంలో ఏర్పడుతున్న చీలకలకు ఇది మరొక సమిధిగా తయారయింది. 

మూడవ శాసనసభకు ఎన్నికలు 
విరాశ, నిస్పృహ - చీలికలతో కూడిన ఇటువంటి వాతావరణంలో 1926 నవంబరులో, 

కే్య్యద్రశాసనసభకూ రాష్ట్ర) సమితులకూ ఎన్నికలు జరిగాయి. ''జాతీయవాదశ కఅకూ 
ధనమూ. అవినీతి-దుర్మార్డి మూ అసత్యం వీటి అండదండలతో కూడిన తక్కువ తర 
గతికి చెందిన మఠవాదళశక్తులకూ మధ్య” ఈ పోటీ జరిగిందని మోతీలాల్ నెహు 
ఆ తర్వాత పేరొ(ంన్నారు.5 

అయితే ఎన్నికల సమయంలో స్వరాజ్యపార్తీకి అనుకూలమైన అంశం ఒకటుంది, 

1828 లో స్వరాజ్యుపార్టీ, తన పేరు మీదనే ఎన్నికల్లో పోటీ చేనింది. కాని 1924లో 
గాంధీజీ అఆధద్యక్షతిన జరిగిన బెల్లామ్ కాం[గైసులో కేంద్ర రాష్ట్ర శాననసభలకు సంబం 

ధించిన పనిని కాం(గెసు తరపున కాం(గెసుసంస్థలో భాగంగా స్వరాజ్య పార్టీ నిర్వహిస్తుం 

దని తీర్మాపించారు. దీనివల్ల 1827 లో కాం(గెసు పేరుతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేనేందుకు 
స్వరాజ్యపార్షీకి వీలుకిలిగింది. (ప్రారంభదళలోని నో.__ఛేంజర్స్ అని పిలిచిన వారి 
సహకారం కూడా స్వరాజ్యపార్టికి ఈవిధంగా లభించింది. ఆందువల్లనే ఎన్ని ఇబ్బం 

దులు ఎర్పడినప్పటికీ స్వరాజ్యుపార్తీ శాసనసభలో ఆతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 
సభలోని మొత్తం 104 ఎన్నికయే స్థానాల్లో స్వరాజ్యపార్టీ 40 స్థానాలు గెల్చుకుంది. 

కాని మొత్తం మీద చూస్తే సమిళతుల్లో స్వరాజ్యుపార్టీ బలహీనమైంది. మద్రాసులో 
హస్వరాజ్యుపార్తీ ఘనవిజయం పాధించింది, మొత్తం స్థానాల్లో దాదాపు సగం గెల్చుకుంది. 

పీవోర్ _ఒరిస్సాల్లో కూడా తన స్థానాలను నిలుపుకుంది కాని బెంగాల్ -బొంబాయిల్లో 
చాలా స్థానాలను పోగొట్టుకుంది. నెం్యటల్ (ప్రావిన్ నెన్, యునై బెడ్ (ప్రావిన్ నెన్, 
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పంజాబుల్లో మా(్రం చిత్తుగా _ఓడిపోయింది. ఎన్నికల చెడు ఫలితం మొత్తం మీద 

చూనీనట్టయితే = మతవాౌద ముస్లీంలు శాసనసభల్లో స్వరాజ్యవాద ముస్లింల స్థానాలను 

ఆ(కమించుకున్నారు. 

శాసనసభలో. రాజకీయజీవితంలోని చీలిక (ప్రస్ఫుటంగా తెలియవచ్చింది. 
మోతీలాల్ న్యెహు . శ్రీనివాస ఆయ్యంగారి నాయకత్వంలోని స్వరాజ్యవాదులు కాక 
మాలవ్యా-లాలాంజుపత్ రాయ్ నాయకత్వంలో “జాతీయవాదులు” అన్న వర్గం ఒకటి 

బయలు డేరింది. ఈ వర్గంలో రెస్పాన్సివిస్టులూ హిందూ మహాసభవారూ కలిని 

ఇరవై. మంది చేరారు. చాలా మంది మున్లీంలు ఒకటై సర్ జుల్ఫీకర్ ఆలీఖాన్ నాయ 

కత్వంలో నెం(టల్ మున్లింపార్టీ అని ఒక పార్టీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఎటువంటి 

పార్టీలోనూ చేరని మున్లింలతో సహా వీరు పదిహేడుగురు వున్నారు. కొంతమంది 
మున్లింలూ హిందువులూ కలిసి పాత ఇండిపెండెంటు పార్టీ పేరుతో జిన్నాను తమ 

నాయకునిగా పెట్టుకున్నారు. ఇవన్నీ కాక ఒకచిన్న యూరోపియన్ బృందం ఒకటి 
కూడా వుంది, యూరోసియన్ల (ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు. 

కాంగెనుపార్తీ చీఫ్ విప్ ఆయిన రఫీఆహ్మద్ కివ్వాయి తమ వర్గపు కార్యకలా 
పాలను మిగతావర్గాల కార్యకలాపాలతో సమన్వయం చేయలేక సతిమతమయ్యారు. 

ముఖ్యంగా ఆయన సామర్ధ్యంవల్లనే, ఇన్ని చీలికలున్నా (ప్రతిపక్షం అనేక సంద 
ర్భాల్లో (ప్రభుత్వాన్ని ఓడించకలిగింది. 

కొంగెసు ఆదేశం 

ఎన్నికిల వెంటనే కాం(గైను వార్షిక సమావేళం గౌహతిలో జరిగింది. (ప్రభు 
త్వంతో పరస్పరం సహకరించే విధానాన్ని అనుసరించాలని మాలవ్యా సూచించారు. 

మోతీలాల్ నెహు మాట్లాడుతూ, స్వరాజ్యవాది కాంగసు సభ్యులకూ మాలవ్యావంటి 

రెస్పాన్సివిస్తులకూ మధ్యవున్న భేదాన్ని స్పష్టం చేశారు. దేశప్రజల కోరిక విష 

యంలో (ప్రభుత్వం సంతృవ్పిక రంగా. వ్యవహరిన్తేతప్ప, అది కూడా వారు “పెట్టిన ముందు 
షరతుకు-అం కే బెంగాల్ డెటిన్యూలను విడుదల చేయడం-అంగీకరిన్తే తప్ప, స్వరాజ్య 

వాది కాం[గైసు సభ్యులు అధికారపదవులకు అంగీకరించిటోరని ఆయన వెల్లడిచేశారు. 

ఆయన అభిప్రాయాలను అందరూ ఆమోదించారు. సమితుల్లో కాం్య(గసు సభ్యులు 

వ్యవహరించవలనిన . తీరును కాం(గ్రెను స్పష్టంగా నిర్దేశించింది. దేశ (ప్రజల కోరికకు 
అనుగుణంగా ప్రభుక్వం వ్యవహరించే వరకూ. కౌం(గను సభ్యులు మంథ్రుల పదవు 

లనుగావి (పభుక్వం ఇచ్చే ఇతర పదవులనుగాని స్వీకరించరాదని ఆదేశించింది. పైన 
పేర్కొన్న చిధానానికి అనుగుణంగా సవ్లయిలను విరాకరించాలవీ, ఐడ్జెటులను (తోన్ 
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పుచ్చాలని కూడా కాం(గాసు సభ్యులను ఆదేశించింది. ఆంశేకాక, (ప్రభుత్వ అధికారా 

లను, పటిష్టం చేనేందుకుద్దేశించిన జెల్లులన్నిటివీ తిరస్కరించాలని కూడా కాం(గెను 
కోరింది. అయికే మాలవ్యా-ఆయన సహచరులకు సంతృ ప్తికరంగా కౌం్యగెసు కాసన 

సభ్యులు (ప్రజా జీవితాన్ని అభివృద్ధి పరచేందుకు అవసరమైన తీర్మానాలనూ బిల్లులనూ 
(ప్రతిపాదించవచ్చుననీ అటువంటి వాటిని సమర్దించవచ్చుననీ 'పేర్కొన్నారు6 

ఈ ఆదేశాలతో కాం(గెసు సభ్యులు మూడవ శాసనసభ మొదటి సమావేశానికి 
సమాయత్తమయారు. 

వాయిదా తీర్మానాలు 

1926 ఏపిల్ భారత వైస్రాయ్గా లార్డ్ ఆర్విన్ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 

1927 జనవరి 18వ శేదీన భారత శాసనసభ కొత్త భవనానికి ప్రారంభోత్సవం చేశారు. 
19వ తేదీన శాసనసభ మూడవ సమావేశం ప్రారంభమైంది. అందరూ, ఏం 
జరుగనున్నదో అన్న ఆదుర్దాతోనూ ఉత్పుకతతోనుఎదురుచూ సాగారు. జనవరి 21వ కేదీన 
కౌంథగెను (స్వరాజ్య) పార్టీ నాయకులైన పండిత మదనమోహన్ మాలవ్యా (పటు 
త్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. శాసనసభకు బెంగాల్ 
నుంచి ఎన్నికైన ఎస్. ని. మిత సమావేశానికి హాజరుకాకపోవడంగురించి చర్చించేం 
దుకు సభి వాయిదా పడాలని తమ తీర్మానంలో కోరారి. మిత ఆ సమయంలో 

నిర్బంధంలో వున్నారు. మోతీలాల్ నెహ్రు, శాసనసభ హక్కులూ, (పత్యేక నౌక 
ర్యాల గురించి మాట్లాడారు. మ్మితను నిర్బంధంలో వుంచడం, ఈ హక్కులను - 

ఉల్లంఘించడ మేకాక ఆయన్ను ఎన్నుకున్న నియోజక వర్గపు హక్కు_లనుకూడి ఊల్లం 

ఘించడమే అవుతుందని నెహ్రు వాదించారు. భారత శాసనసభకు కామన్సు సభకు - 
వున్న హోదాలేదన్న సంగతి తమకు తెలుసునని చెబుకూ ఆయన “నామమా(శంగానైనా 
ఈ శాసనసభ కొనసాగినంతకాలం” (ప్రతి సభ్యుడికి సమావేశానికి హాజరయే హక్కు. 

వుందని పేర్కొన్నారు. “ఓటర్లు తమ నిర్ణయాన్ని తెలియచేశారు. ఆ నిర్ణయం 
వల్ల నే మేమందరం ఇక్కడ వున్నాము. సభవారు ఈ నిర్ణయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయ. 

రనే ఆశిస్తున్నాను” అన్నారు మోతీలాల్ నెహ్రు.” దేశవ్యవహారాల సభ్యుడు (ప్రభు 
త్వాన్ని సమర్జించినపుడు మిగితా సభ్యులుకూడా (ప్రభుత్వంమీద విరుచుకుపడ్డారు. 

శాసనసభలో కాం(గెసుపార్టీ ఉ పనాయకులైన ఎన్. (శ్రీనివాస అయ్యంగార్ (బిటిషు 

సభ్యుడి వాదనను ఖండించారు. మి(త్రను ఏ చట్టంకింద అరెన్లు చేశారో అఆ బెంగాల్ 

(క్రిమినల్ లా సవరణ చట్టం శాసనసభ్యుడి హక్కుతో జోక్యం కల్పించుకోజాలదనీ, 
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ఆవిధంగా జరిగినట్టయితే పార్లమెంటు చట్టాన్నే ఉల్రంఘించినట్టవుతుందనవీ ఆయన 
వాదించారు. 

ఉదారవాద నాయకులైన పండిత హృదయనాధ్ కుం(జ్రు మోతీలాల్ నెహు తీర్మా 

నాన్ని సమర్థిస్తూ శాసనసభకు అభ్యర్థిగా పోటీ చేవేందుకు మి(త్రను అనర్హ డిగా పేర్కొన 
లేదనీ ఎన్నికల్లో పోటీచేవేందుకు అర్హతివున్న ఒక వ్యక్తి ఎన్నికైన తర్వాత శాసన 
సభకు హాజురుకాకుండా ఎందుకు అపారో అర్థంకావడంలేదనీ చెప్పారు.9 

లజ్ పత్రాయ్, మాలవ్యా, జిన్నా, టి. ని గోస్వామి, నీ. ఎన్, రంగఅయ్యర్ 

ఇంకా చాలామందీ మోతీలాల్ న్మెహు తీర్మా నాన్ని సమర్థించారు. 18 ఓట్ల మెజారిటీతో, 

ఆఖరుకు దీన్ని ఆమోదించారు. (ప్రభుత్వాన్ని అభిశంనించడం ఇదే మొదటిసారి. 

ఆతర్వాత కొన్ని రోజులకే సభ్యులు మరొక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్తారు 

జనవరి 24వ తేదీన వైన్రాయ్, శాసనసభలో మాట్లాడుతూ, భారతీయ నైనికులను 
చైనాకు వెనిక కార్యకలాపాలకోసం పంపటోతున్నట్టు అంతకుముందు వెలువడిన వదం 

తులను ధృవపరిచారు. ఈ విషయమై భారతీయులు చాలా వ్యాకులపడ్డారు. చైనాలో 

(పజా ఉద్యమాన్ని ఆణచివేనేందుకు భారతీయ నైనికులను వినియోగిస్తారని వీరు అభి 
(ప్రాయపడ్డారు. చైనాపట్ల భారతీయులకు చాలా సానుభూతి ఉండేది. జనవరి 25వ 
తేదీన శ్రీవివాస "అయ్యంగార్ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. చైనాలో నైనిక - 

కార్యకలాపాలకు భారతీయ నైనికులతోసహా నై నికదళాన్ని పంపించేందుకు భారత 
(వళుళ్వం అంగీకరించడం గురించి చర్చించేందుకు సభ వాయిదాపడాలని ఈ తీర్మా 

నలలో కోరారు. 

చేశ వ్యవహారాల సభ్యుడు ఈ తీర్మా నానికి అభ్యంతరం తెలిపారు. ఈ తీర్మానం 

మీద చర్చ జరిగినట్టయితే ఇతర దేశాలతో భారత (ప్రభుత్వ సంబంధాలూ బ్రిటిషు 
(పభుత్వసంబంధాలూ బెడిసిపోతాయనీ ఆయన పేర్కొన్నారు. కాని, మోతీలాల్ నెహ్రు, 

మాలవ్యా, షన్ముగం చెట్టి, జిన్నా--- శాసనసభకు ఈ సంగతి తెలియచేయకుండా 

వెనికులను పంపేందుకు భారత (ప్రభుత్వం అంగీకరించడం ఎంతవరకు సబబు ఆన్న 
విషయమై చర్చ జరగాలని కోరారు. ఆ విధంగా, ఆది పూర్తిగా భారతదేశానికి 
వంబంధించిన విషయమే అవుతుందవీ, సభ దాని గురించి చర్చించకుండా చేయరాదవీ 
వీరు వాదించారు. అధ్యకుడు, "రెండు పడొల వాదనలూ విన్న తర్వాత వాయిదా 
తీర్మానం సరిగానే వున్నదనీ దానిఖీద అదేరోజున కొంత నేసయినతర్వాత చర్చ జరుగ 
వచ్చుననీ తీర్చు ఇచ్చారు. వైన్స్రాయ్. తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి, తీర్మానాన్ని 
తోనిపుచ్చారు. 
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ఈ సమావేశంలోనే మరికొన్ని వాయిదా తీర్మానాలనుకూడా (ప్రవేశ పెట్టారు. దీనితో 
వాతావరణం బాగా వేడెక్కింది. స్వరాజ్యవాదులు, జాతీయవాదులూ (ప్రతిపాదించిన 
కొన్ని తీర్మానాలుకూడా దీనికి తోడయాయి. అందులో ఒకటి గంజాముకు చెందిన 
వి. వి. జోగయ్య ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన (ప్రవేశపెట్టినది. 1818వ సంవత్సరపు 
బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ 111ను రద్దుచేయాలని రాజకీయ ఖై దీలందరిసీ విడుదలచేయాలనీ 
లేదా తాము నిర్జోషులమని బుజువు చేసుకునే అవకాశం వారికి కల్పించాలనీ రాజకీయ 

ఖైదీలందరికీ క్షమాభిక్ష పెట్టాలనీ ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు నిఫార్పుచేశారు. 
తను తీర్మానాన్ని [పతిపాదిస్తూ ఆయన, బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ ను అమల్లో వుంచడం పరి 

స్థితులకు అనుగణంగాలేదనీ, లాలా లజపత్రాయ్ వంటి దేశథ కులను దేశంనుంచి జహి 

ష్యారించడానికి (పభుత్వం దీన్ని ఉపయోగిస్తూవుందనీ పేర్కొన్నారు. !0 

మోతీలాల్ నెహ్రు ఈ తీర్మానాసికీ ఒక సవరణ (ప్రవేశపెడుతూ, 1925 నాటి 
బెంగాల్ (క్రిమినల్ లా సవర ణచట్టంతో సప! పాక రెగ్యులేషన్ల కింద నిర్పంధంలోవుంచిన 

వారినందరినీ విడుదల చేయాలని కోరారు. వీరందరినీ విడుదల చేనేంతవరకూ 

(ప్రభుత్వంతో సహకరించే (ప్రశ్నేలేదని మోతీలాల్ నెహు స్పష్టంచేశారు. (ప్రజల ఈ 
కోరికను తీర్చేవరకూ భారతీయులకూ (ప్రభుత్వానికీ మధ్య సమాధానం కుదిరే అవకా 
శమే లేదని లజపత్రాయ్, మాలవ్యాకూడా ఉద్దాటించారు. 

తీర్మానాన్ని సమర్థిస్తూ కుం(జా శాంతిభ్యదతల పరిరక్షణ చాలావరకు పజల అభి 

ప్రాయంమీద ఆధారపడివుందనీ, రాజకీయ ఖైదీలకు న్యాయం జరగాలని ప్రజలందరూ 

అభిిపాయపడుతున్నారనీ చెప్పారు. భారత రక్షణ చట్టాన్ని . ఆమలుపరచడంపట్ల 

ఫిర్యాదులను ఆయన గుర్తుచేస్తూ “పాలనా నిర్వహణకోసం కల్లోల పరిన్టితిని సృష్టించి 

ఆదే శాంతియుత పరిస్టితి అని భావించే వీలున్నట్టు దీనివల్ల స్పష్టమౌతూ వుందని 
చెప్పారు.!! 

లక్షలాది(ప్రజల (ప్రేమక విశ్వాసాసికీ పా(త్రులైనవారిని నిర్బంధంలో వుంచి 

(పభుత్వం, విప్లవ కార్యకలాపాలకు అనువైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూ వుందని 

అస్సాంకు చెందిన మౌల్వి అబ్దుల్ మతిన్ ఛౌదురీ - హెచ్చరించారు. బెంగాల్ను 
మరీ తరిమికొట్టవద్దనీ దానివల్ల తీవ్రమెన పరిణామాలుంటాయనీ ఆయన (ప్రభుత్వానికి 

విజ్ఞప్తి చేశారు. 12 

ఈ దేళభక్తులను విడుదల చేయకపోయినట్టయితే అధికార్లు (ప్రజాప్రతినిధుల అభి 
(ప్రాయాలను పెడచెవిన పెట్టినట్టయితే పరిణామాలు తీవ్రంగా వుంటాయని బీహార్కు 

చెందిన రామ్నారాయణనింగ్ హెచ్చరించారు. “ఇవేళ కాకపోయినా, త్వరలో మేము 
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మా ' (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అప్పుడు, (ప్రస్తుత ఆధికారులైన మిమ్ము 

లను అఆరెస్టుచేస్తాం, శికకూడా విధిస్తాం, విచారణ లేకుండానే ఈచేశంలోనే నిర్బంధం 
కాని, లేక ఇంగ్లాండుకు పంపించివేస్తాం” ఆన్నారాయన!3 

కోపో(దేకాలతో చర్చ జరిగిన తరువాత మోతీలాల్ నెహ్రు తీర్మానంమీద ఓటింగ్ 

జరిగింది, 18 ఓట్ల మెజారిటితో నెగ్గింది. 

మొదటిఘరణ : ఉక్కు.రక్షిణదిల్లు 
ల గా 

ఇంతవరకూ పేర్కొన్న వాయిదా తీర్మానాలూ ఇతరతీర్మానాలూ, చిన్నచిన్న 

వాదోపవాదాలుగానే సాగాయి. ముందుముందు జరుగబోయే పెద్ద సంఘర్షణలకు ఇవి 

(ప్రాతిపదికగా పనిచేశాయి. (ప్రభుత్వ వర్గాలకూ -- స్వరాజ్యవాది, కౌం[గెసు- 
జాతీయవాదులతో కూడిన (పతిపజెవికీ మధ్య మెట్టమొదటి పెద్ద సంఘర్షణ ఉక్కు 

రక్షణ బిల్లు విషయంలో జరిగినట్టు 14 అధికార పత్రాల్లో పేర్కొన్నారు. మొదటి 
(వపంచయుద్ధం తర్వాత భారతడఉక్కు- పర్మిశ్రమకు అంటే తాతా సంస్థకు కొంత రక్షణ 
కల్పించారు. 1924 లో శాసనసభలోని భారతీయులు దీనిని హర్షించారు. సుంకా 
లకు సంబంధించిన బోర్డు ఈవిషయమై మరికొంత పరిశీలన జరిపి, భారత ఉక్కుసరి 

"శ్రమకు మరికొంత రక్షణ కల్పించాలని శిఫార్చు చేసింది, 

ఈ నివేదిక ఆధారంగా (స్రభుక్వం ఏడేండ్లు అమలుజరిగే ఒక. పథకాన్ని తయారు 
చేసింది. ఈపథకంకింద, ఉక్కు దిగుమతులమీద అదనపు సుంకాలను విధించడం 

ద్వారా రక్షణకల్చిస్తారు. అదివరకటి మోస్తరుగా ఉక్కుపరిశ్రమకు (ప్రోత్సాహక 

విధులను .ఇస్పించారు.. ఇందులో ఒకలోనం, ఈ సుంకం ఒకేమాదిరిగా వుండదు. 
(బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఉక్కూమీద (ప్రాథమిక సుంకం విధిస్తారు. ఇతర 
దేశాలనుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఉక్కుమీద ఆదనపుసుంకాన్ని విధిస్తారు. ఈవిధంగా 
విచకణ చూపడాన్ని భారతదేశం వ్యతిరేకించింది. భారత పరిశ్రమలకు రక్షణ ఆన్న 
పేరుతో ఎజపెట్టి (బ్రిటిషు ప్రయోజనాలను ఈవిధంగా రక్షించుకోవడానికి ఇది తెలివైన 
విధానమని భారతీయులు. అభిప్రాయపడ్డారు. 

"1927 జనవరి 26 న వాణిజ్య విషయాల సభ్యుడు సర్ ఛార్లెస్ ఇన్స్, ఉక్కు 

పరిశ్రమ రక్షణ బిల్లును శిఫార్చుల సంఘానికి నివేదించాలని కోరుతూ శాసనసభలో 
ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. ఆవెంటనే ఒరిస్సాకు చెందిన బి. దాన్ చర్చకు 
ఉపక్రమించారు. భారత పరిశ్రమలకు రక్షణ కల్పించాలన్న (ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని 

ఆయన  (వ్రశంనించారు, “దీనికి ఏర్పాట్లు ఇదివరలోకూడా జరిగాయి. కౌని 
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భారతీయ పరిశ్రమలను మట్టుపెక్లే విధంగా (ప్రభుత్వం (ద్రవ్య విధానాన్ని వాడుకుంది” 

అన్నారాయన. ఆయనింకా ఈవిధంగా చెప్పారు ; 

“టిటన్ విషయంలో (ప క్యేక సౌకర్యాన్ని కల్పించడాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నామ. 

మాకు స్వరాజ్యంవచ్చి (బిటిషు సాయమ్రాజ్యంతో మేను సరిసమానంగా వున్నపుడు 

ఈవిధమైన సౌకర్యాల విషయమై ఆలోచించేందుకు నాకు అభ్యంతరం లేదు. లేక 

పోయినట్టయితే దీనిగురించి నేను ఆలోచించను. మాదేక ప్రజలకు "అవమానకర మైన 

విధంగా (బ్రిటిషు సామ్రాజ్యానికి _పతేక సౌకర్యాలు కల్చించేకంకే పరిశ్రమలు 

నాశనవై.నా నాకు ఫరవాలేదు,” 15 

మోతీలాల్ నెహ్రు, మాలవ్యా, శ్రీనివాసఅయ్యంగార్, టి. ప్రకాశం, గయ్యాపసాద్ 

సింగ్ కూడా ఈ విచక్షణాపూర్వక మైన సుంకాల రేట్లను వ్యతిరేకించారు. _రెస్పాన్సివ్ 

కొఆపరేటర్ అయిన ఎం. ఆర్. జయకర్ మాట్లాడుతూ భారతీయ పరిశ్రమలకు ధరల 

రక్షణ తగినంత ఉన్న పక్షంలో (బ్రిటిష్ సామా(గ్రికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు 

తమకేమీ అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు.!6 ఈరక్షణ పొందటోతున్న టాటా సంస్థ నిర్వ 

హణను భారతదేశంలో తరిఫీదు పొందినవారికి అప్పగించాలని కుం(జు ఉద్దాటించారు. 

రక్షణకోసం సుంకాన్ని విధించినందువల్ల సామాన్య మానవుడిమీద భారం ఎక్కువవు 

తుందని ఎన్. ఎమ్. జోషి విమర్శించారు. డీనిదృష్టా్యా , (ప్రోత్సాహక మొత్తాన్ని 

చెల్లించడ మే మెరుగని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 

ఈఘట్టంలో భారతీయులు గట్టీగా (పతిఘటించలేదు. శిఫార్చుల సంఘం బిల్లు 

గురించి ఏంచెబుకుందో' వారు చూడదలిచారు. రక్షణ సాకుతో తనుకు (ప్రత్యేక 

సౌకర్యాలు కిల్చించుకునేందుకు (బ్రిటిష్వారు అన్ని విధాలా (పయత్నిస్తారన్న అభిప్రాయం 

అందరిలోనూ కలిగింది. " 

ఫిబ్రవరి 14న బిల్లును, శిఫార్చుల సంఘం నివేదికతోపాటు - సభలో (ప్రవేశపెట్టి 

నపుడు చర్చ తీవ్రతర మైంది, రాజకీయ ధోరణికూడా కనిపించింది. బిల్లును (ప్రవేశ 

పెట్టిన వెంటనే బొంబాయికి చెందిన జుమునాదాన్ ఎం. మెహతా, బిల్లును మళ్ళీ శిఫార్ముల 

సంఘానికి నివేదించాలని కోరారు. భారత ఉక్కు పరిశ్రమకు రక్షణ కల్పించాలన్న 

ఇంతటి ముఖ్య మైన విషయంతో (బ్రిటిము సామ్రాజ్యానికి (పత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించడం 

వంటి వివాదాస్పదమైన అంశాన్ని ముడిపెట్టడం ఎందుకో తమకు అర్భంకావడంలేదని 

ఆయన చెప్పారు. బిటిషు సాామాజ్యానికి ఇప్పటికే (ప్రత్యేక సౌకర్యాలున్నాయని 

ఆయన అన్నారు. కాము అనుభవిస్తున్న (ప్రత్యేక సౌకర్యాలను (ప్రజాప్రతినిధుల అను 

మతి పొందాలని (ప్రభుత్వం (వ్రస్తుతం కోరుతూవుందని మెహతా అభ్మిపాయపడ్డారు. 
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ఈ విషయంలో (ప్రభుత్వానికి సహాయంచేనే స్థితిలో తాము లేమని ఆయన స్పష్టం 

చేశారు. (బిటిష -సా(మాజ్యానికి (ప్రత్యేక సౌకర్యాలను, స్వపరిపాలన ఉద్యమంతో 

ముడిపెడుతూ ఆయన ఈ మాటలన్నారు: 

“ఈ దేశానికి, తన జన్మహక్కు. ఆయిన స్వపరిపాలన లేకుండా పోయింది. 

(బిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు - పెట్టుబడిదారుల (ప్రయోజనాలకోసం దీన్ని వివియో 

గించుకుంటున్నారు. ఇతర దేశాలను తమ వశం చేనుకునేందుకు సాధనంగా 

ఈ దేకొన్ని ఉవయోగించుకుంటున్నారు. చైనా (ప్రజల స్వాతం[త్రాన్ని నాశనం 

చేయడంలో, తనకు ఇష్టంలేకపోయినా (బ్రిటిష్ సా(మ్రాజ్యవాదానికి సాధనంగా వని 

చేసినందుకు భారతదేశం పేరు చెబితేనే పపంచ దేశాల వారందరూ అసహ్యించు 

కుంటున్నారు. ఇదంతా, మన అంగీకారంలేకుండా, మన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా 

జరగుతూవుంది. (బిటిమ సామ్రాజ్యానికి (ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు 
ఈ దేశ(్రజలు ఒప్పుకునేట్టు చేయడం గగనమే అవుతుంది.”!7 

భారత దేశంలో (ప్రముఖ పారిశ్రామికవేతలో ఒకరైన ఘనశ్యాందాన్ బిర్లా మెహతా 
సవరణను సమర్ధించారు.  విచక్షణాపూర్వక మైన సుంకం, సామా(గిని పంపే దేశం 
మీద ఆధారవడిలేదనీ, ఆ సామాగ్రి నాణ్యం మీద ఆధారపడినదనీ ఆందువల్ల ఇది 
(బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి కల్చిన్తున్న (ప్రత్యేక సౌకర్యం లేదని వాణిజ్య సభ్యుడు చేనిన 

వాదనను దిర్లా ఖండించారు. ఈ పథకం కింద ఇంగ్లండునుంచి దిగుమతి చేసుకునే 
ఆన్ని సరుకులమీదా విధించే సుంకం అవి నాణ్యమైనవైనా కాకపోయినా --. యూరోపు 

నుంచి దిగుమతి చేసుకునే సరుకులమీద విధించే సుంకం కంటె... అవి నాణ్యమైనవే 
ఆయినా - తక్కువగా వుంటుందని బిర్లా వివరించారు. ఇది (బ్రిటన్ కల్పిస్తున్న 

(పత్యేక సౌకర్యమవీ దీన్ని సభవారు గట్టిగా (ప్రతిఘటించాలనీ ఆయన కోరారు. 

మనకుకూడా అటువంటి సౌకర్యం కలిగేవకంలో లేదా దానివల్ల భారతదేశంలోని 
వాడకందార్లకు ఇబ్బంది కలగని పక్షంలో (బిటన్కు (ప్రత్యేక సౌకర్యం కల్పించేందుకూ 
తమకేమీ అభ్యంశరంలేదని ఆయన స్పష్టంచేశారు. బ్రిటిషు సరుకుల ధరలతో 
యూరోపు దేశాల సరుకుల ధరలను పోలుస్తూ ఆయన భారతీయులు ఎక్కువ ధర 'పెట్టి 

(బిటిష్ పామా[గిని కొనవలనివుంటుందని చెప్పారు. ట్రిటిష్ ఉత్పత్తిదార్లకు రక్షణ 

కల్చించడంకోసం, భారతీయ వాడకందార్లమీద పన్నులభారం వేయడంతప్ప ఇది 
మరొకటికొదవి బిర్లా అన్నారు. అందువల్ల ఆయన దాన్ని (ప్రతిఘటించారు. “ఇండి 

పెండెంటు పార్టీ నాయకులను (జిన్నా) తమ వశం చేసుకున్నందుకు” వాణిజ్య సభ్యుడిని 

ఆయన అభినందించారు. “సభలోని మిగతా రెండు ముఖ్యమైనపార్షీనూ (కాం(గెను, 



ప్రతిఘటన జ్యోతి ప్రకాశిస్తూనేవుంది 

మాలవ్యాకు చెందిన జాతీయవాదపార్షీ) వాణిజ్య సభ్యుడు తమవళం చేసుకో లేకపోవడం 
తమకెంతో ఊరటగావుందని” 8 బిర్లా అన్నారు. 

(వీటిష్ సామ్రాజ్యానికి (ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించడం గురించి జిన్నా, విర్లాతోనూ 

ఇతరులతోనూ వాదానికి దిగారు. బిటిష్ సరుకులమీద సుంకం నామమ్మాతంగా 

వుండి, సుంకం చెల్లించినవిదేశ సామా(గి విక్రయాలకు దెబ్బతగిలే పక్షంలో 

మాత్రమే దీన్ని (బ్రిటన్కు (ప్రత్యేక సౌకర్యం అనవచ్చునని ఆయన వాదించారు. 

(ప్రస్తుతం తలపెట్టిన పథకాలవల్ల ఆటువంటి సందర్భం ఏర్పడే అవకాశంలేదని జిన్నా 

అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయమై జిన్నా, మెహతాతో తీవ్రంగా వాదోపవాదాలు 

జరిపారు. అయినా తమ వాదనను మార్చుకోలేదు, బిల్లులో తల పెట్టీన పథకాన్ని 

సమర్థించారు. తమ ఉపన్యాపాన్ని మగించేస్తూ ఆయన (ప్రతిపక్షం మొండిగా వ్వవ 

హారించినట్టయి తే (ప్రతిష్టంభన ఏర్పడి ఈ మొత్తం విషయాన్ని భారతదేశానికి చెందిన 

మం;తికి ఆప్పచెప్చినట్టయి శే ఫలితం తీవ్రంగా వుంటుందని హెచ్చరించారు. 

“* ...జొతీయ పరిశ్రమ అని మీరు చెప్పుకుంటున్న పరిశ్రమకు, దానికి మీరురక్షణ 
కల్పించాలని ఎంతో ఆదుర్దాగావున్నా -- (ప్రమాదం ఏక్పడిందన్న సంగతి గుర్తుంచు 

కోండి...” అని ఆయన పేర్కొన్నారు 19 

జిన్నా తర్వాత మాట్లాడుతూ మోతీలాల్ నెహ్రు తమ పార్టీ వైఖరిని స్పష్టంచేశారు. 

(వళుత్వం తల పెట్టిన పధకం, భారత (ద్రవ్య సంఘం సూచించిన విధంగా, (బిటిష్ 

సాషమాజ్యానవికి ప్రక్యేక సౌకర్యం కల్పించేది కాకపోయినా, యూరోపు దేశాల ఉక్కు 

కంటె (బ్రిటిష్ ఉక్కుకు (పగ్యేక సౌకర్యాలు కల్పించాలన్న నిద్ధాంతాన్ని బిల్లులో పొందు 

పరచకపోయినా, (ప్రమాదకరమైన ఈ నిద్దాంతాన్ని ఒకసారి అమలుపరచిన తర్వాత 

ముందు ముందు దాన్ని ఒదిలించుకోవడం అసాధ్య మౌతుందని ఆయన వివరించారు. 

దేశంలోని కొన్ని(ప్రాంకాలకు టాటావారీ సామగ్రి చేరుకుకో లేక పోయినట్లయితే ఈ పథకం 
వల్ల (బ్రిటిషు సామికి రక్షణ కలుగుతుంది కాని, టాటావారి సామికి కాదసీ 

అప్పుడు కూడా వాడకందార్లు ఎక్కువ ధర చెల్లించవలని వుంటుందనీ ఆయన విశదీక 

రించారు. 

“బిల్లులోని పధకంలో (బ్రిటన్కు, ఇతర దేశాలకం'టె (ప్రత్యేకసౌకర్యాలు కల్చించా 

లన్న నిద్ధాంకాన్ని పొందుపరచిన సంగతి నిజమే అయినట్లయి కే, దానివల్ల ఎటువంటి 

లాభం ఉన్నా, టాటాంసంస్థకు గావి భారతదేశంలో ఉక్కు- వరిగ్రమకుగాని దానివల్ల 

ఇవ్పుడుకాని ముందు ముందుకాని ఉపకారం ఉన్నా నాకు ఈ విల్లుపట్ల ఏ మా(త్రం 

సానుభూతి లేదు మన దేశపు సుంకాలలో (బ్రిటన్కు పత్యేక సౌకర్యం కల్పించే వద్ధ 
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తిని (ప్రవేశ పెట్టటంకన్నా టాటావంటి సంస్థలు ఇరవై పాడయినా నాకు ఫరవాలేదు"20 

ప్రభుత్వం తలపెట్టిన పథకం (బిటిమ 'సామ్రజ్యానికి (ప్రత్యేక సదుపాయం కల్పిం 
చేది కాకపోవచ్చునని లజుపత్రాయ్ ఒవ్పుకున్నారు.. “కాకపోవచ్చు కాని విచక్షణ 

మాతం ఉంది. 'అటువంటి విచక్షణ ముందు ముందు మరికొన్ని విచక్షణలకు దారి 

తీన్తుతది.” ' అన్నారు లజుపత్రాయ్. ముందు ముందు పెద్ద విచక్షణకు దారితీసే చిన్న 
విచక్షణ. “అన్న మోతీలోల్ నెహు మాటలను ఆయన ఉద్దాటించారు: సామా(జ్య 
విచక్షణను (ప్రవేశ పెట్టాలని (ప్రభుత్వం (ప్రస్తుతం అనుకోకపోవచ్చు. కాని గతంలో 
మనం నేర్చుకున్న దేమిటి? ఆయన ఈవిధంగా అన్నారు. ల 

“మన దేశంలో (బిటిమ కార్యకలాపాల చరిత్ర అంతా, మన దేశంలో (బ్రిటిష్పాలన 
చరిత్ర అంతా,వారి మంచి ఉద్దేశాల క శేబరాలతో నిండి ఉన్నాయని నేను నిర్భయంగా 

చెప్పగలను. వారి నుంచి ఉద్దేశ్యాల మాట ఏమయినా, ఈ దేశంలో ఒకదాని తర్వాత 
మరొకటిగా తీసుకున్న చర్యలవల్ల పరిశ్రమలు నాశనమాయాయి; పారిశ్రామిక ' ఆర్థిక 
విషయాలకు సంబంధించినంతవరకు పూర్తిగా అసహాయనితికి చేరుకున్నాం. దీనివల్ల 

మనం పూర్తిగా విదేశాల మీద ఆధారపడే న్థితికి వచ్చాం. ఒక దేశానికీ మరొక దేశా 

నికీ మధ్య నంబంధం పాలక చేళానికీ పాలిత దేళాసికీ మధ్య వుండే సంబంధం 

లేదాయజమాని-'వేవకుడు మధ్య వుండే సంబంధం వంటిది అయినపుడు, రాజకీయా 

లకూ ఆర్లిక వ్యవహారలకూ మధ్య భేదాన్ని అన్వేషించడం శుష్క (ప్రయత్నమే ఆపు షు. ఫీ థ్ ఎ అన్వె ఢా (ప్రయత్న 

షన్మూగంచెట్టి మాట్లాడుతూ, భారత ఉక్కు పరిశ్రమలకు తగిన పటిష్టమైన రక్షణ 
కల్పించే విషయంలో -దేదాభి ప్రాయాలు లేవని చెప్పారు. కాని భారత ఉక్కు పరిశ్రమకు 

రక్షణ కల్పించే (ప్రయత్నంలో (టిటిష ఉత్పత్తి దార్లకు, వారికి యురోపు నుంచి ఎదు 

రవుతున్న పోటీ నుంచి ర ణ కల్పించవలనిందేనా ఆని ఆయన (ప్రశ్నించారు. శాసన 
సభ, ఆ పని.తన్ నెత్తిన వేసుకోజాలదని ఆయస స్పష్టం చేశారు. బ్రిటిషు ఉత్పత్తి 

దార్లు భారత మార్కెట్టులో యూరొపు ఉత్పత్తి దార్లతో పోటిచేయలేక పోయినట్టయితే 
(పోత్సాహక మొత్తాన్నీ చెల్లించిగాని లేదా ఇతర విధాల సహాయంచేనీగాని యూరోపు 

ఉత్పత్తి దార్ల పోటీకి తట్టుకునేట్టు చేయవలసినది (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వమని ఆయన నిర్భ 

యంగా చెప్పారు. (నిటి ఉత్పశ్తిదార (ప్రయోజనాలను కాపాడవలనీన బాధ్యత భారత 

(వభుక్వానికిగావి శాసనసభకుగాని లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.22 

'వెంటల్ (ప్రావిన్ నెస్కు చెందిన పడింత ద్వారకా(పసాద్ మిశ్ర బిల్లును గట్టిగా 
వ్యతిరేకిస్తూ; సభ్యులతో: ఈ మాటలన్నారు. “మన "రాజకీయాలు, ఇటువంటి. దుర్దళలో 
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ఉండడానికి కారణం, దుర్చకలో వున్నమన ఆర్థిక పరిస్థితులే” భారత ఉక్కు 

పరిశ్రమకు రక్షణ కల్పించినట్టయితే సన్నులు క్టెవారు తప్పకుండా ఇబ్బందిపడతా 

రని తమకు తెలుసునని ఆయనఅన్నారు. “కాని, (ప్రభుత్వం తలపెట్టిన బిల్లువల్ల 
వాడకం దార్హకుగాని, భారతదేశంలోని ఉక్కు. పరిశ్రమకుగావి మంచి చేకూరదు. 

నాణ్యం-సామర్హ్యం అన్న సాకుతో (బిటిషు ఉక్కును మనదేశానికి ఎగుమతి చేనేందుకు 
ఇది తెలివైన మార్గం. లాయడ్ జార్డ్ వంటి ఉక్కు చట్టాలను మన దేశానికి 
దిగుమతి చేయడంతో వీరు తృస్తి పడలేదు”23 అన్నారు పండిత ద్వారకా (ప్రసాద్ 

మ్న్. . 

య్యృునైపెడ్ (ప్రావిన్ నెస్కు చెందిన టి, ఎ. శె. షేర్వాణి, మాట్లాడుతూ, “సమయం 
సందర్భం లేకుండా ముస్లింల (ప్రయోజానాలను రక్షించుకోవాలని అదేపనిగా మాట్లాడే 

తమ ముస్లిం సహచరులను హెచ్చరించారు. ఈ బిల్లును ఆమోదించినట్టయితే ఒక్క 
యునై'టెడ్ _పావిన్నెస్లోనే, ఉక్కు తాళాలూ 'పెస్టైలు చేనే సుమారు పదివేల మంది 

పనివారు ఇక్కాట్లపాళలవుతారని ఆయన తెలియచేశారు. 

చనున్లాల్, ఏన్. ఎం. జోషి, పనివారి సామాన్యమానవుడి (ప్రయోజనాలను 

రకించవలనిన అవసరాన్ని ఉద్దాటించారు. పభుత్వం తలపెట్టిన పథకం కింద, 

ఆదాయం పెరగడంతో (ప్రభుత్వమూ అధికధరలవల్ల పెట్టుబడిదార్లు లాభం పొందు 
కారని వీరు చెప్పారు. “శక్తివంతమైన ఈరెండు వర్గాలూ ఏక మైనట్టయితే దేశంలోని 
వీద(ప్రజల (ప్రయోజనాలను ఏవిధంగా కపాడేది?” అని జోషి (ప్రశ్నించారు. అందు 

వల్లనే తాము ఈ బిల్లును వ్యతిశేకిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. బిల్లు మీద ఈ 
విధంగా అయిదు రోజులు చర్చ జరిగిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 4వ శేదీన సభవారు 12 
ఓట్లు మెజారిటీతో బిల్లును ఆమోదించారు. కాంగెసు జొతీయవాద సభ్యులు నిగ్గు నిగ్గు 

అని అరిచారు. 

కరెన్సీ బిల్లు, భయంకరమైన వాద(పతివాదాలు 

1927 మార్చిలో ఆర్థిక సభ్యుడు (ప్రవేశపెట్టిన కరెన్సీ బిల్లు మీద మళ్లీ (ప్రభుత్వా 
సికీ (ప్రతివజెనికీ మధ్య తీవ్ర వాదోపవాదులు జరిగాయి. నిజానికి 1926 ఆగష్టు 28 వ 

తేదీ (ప్రభుత్వం, సభలో, కరెన్సీ బిల్లు మీద చర్చ జరుగాలని (పతిపాదించినప్పటినుంచీ 
ఈవివాదం జరుగుతూనే వుంది. ఆ సమయంలో కొంత నేపేఅయినా తీవ్రంగా చర్చ జరి 

గిన తర్వాత టి. రంగాచారియార్ (ప్రతిపాదించిన సవరణను ఆమోదించారు. (వజాఖి 

ప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు బిల్లుపతులను పంచిపెట్టాలని రంగాచారియర్ తమ సవ 

ధణలో కోరారు. 



1ల6 స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద శాసన సభ పాఠ 

1827 మార్చి ? వ జేదీన మామూలుగా అందరూ క రెన్సీనిల్లు అని వ్వవహరిన్తు 

న్నదాని మీద చర్చ జరుగాలని ఆర్థిక సభ్యుడు (పతిపాదించారు. 1906 వ సంవత్సరపు 

భారతీయ నాణాల చట్టాన్ని 1928 వ పంన్నతరపు భారత పేసర్ కరెన్సీ 

చట్టాన్నీ ఇంకా సవరించేందుకు దీన్ని ఉద్దేశించారు. బిల్లు ఉద్దేశ్యాన్ని 

వివగిన్తూ ఆర్దిక సభ్యుడు, రూపాయను కొంత నిర్ణీత మైన బంగారం విలువకు సమానంగా 
[పకటించవలనిన సమయం వచ్చిందనీ ఒకి రూపాయకు ౬కి షల్లింగ్ 6 సెన్నీల 

బంగారాన్ని సమానం చేయాలనే చెప్పారు. ధరలు, వాటంతట అవీ, ఒక షిల్లీంగ్ 6 

సెస్నీల నిష్పత్తికి సమానంగా న్థీరపడ్డాయనీ అందువల్ల ఈ నిప్పత్తినే చట్టబద్దం చేయా 

లనీ (పభుత్వం వాదించింది 

ఆర్జికమం।[త్రి ఉపన్యాసం తర్వాత కాససనభలో మార్చి 7, 8 తేదీలలో కోపోడ్డే 
కాలతో చర్చ జరిగింది. పండిత మదనమోహన్ మాలవ్యా చర్చ (ప్రారంభిస్తూ, 

భారత దేశంలో కరెన్సీకి సంబంధించి (బిటిష్ (పభుత్వం అనుసరిస్తూవచ్చిన విధానం 

గురించి సుదీర్చంగా ఉపన్యనించారు. ఇటీవల ఈ విషయాన్ని పరిశీలించిన కరెన్సీకి 
సంబంధించిన రాయల్ సంఘం ఒక షిల్లింగ్ 6 పెస్నీలకు అనుకూలంగా తీర్చు చెప్ప 

డంలో అఆశ్చర్యంలేదని ఆయన ఆన్నారు. ఆ సంఘమే ఆ విధంగా ఏర్పాటైంధని 
ఆయన వాదించారు. శాసనసభ్యుల విశ్వాసానికి పాత్రులైన ఒకరి నైనా సంఘంలో 
వియమించవలనిందని ఎంత మొర పెట్టుకున్నా (పభుత్వం వినిపించుకోలేదు. బిల్లులో 
ఈల పెట్టిన ఒక షిల్లింగ్ 6 పెస్నీల ఏిష్పత్తిని ఆమోదించినట్టయి కే ఇప్పటికే ఇబ్బందుల 

పాలవుతున్న భారతీయ పరిశ్రమలు ఇంకా ఇబ్బందులకు “సరవుకూనే వుంటాయని 

మాలవ్యా చెప్పారు.25 

భారత వాణీజ్యు ప్రతినిధి ఆయిన పురుషోత్తమదాన్ ఠాకుర్దాసు ఈ సందర్భంగా, 

(వళుత్వ ఆర్థిక విధానాన్ని నిరాఘాటంగా (ప్రతిఘటించారు. 18వ శతాబ్దం ఆఖరులో 
ఆమెరికాలో డెమొకాట్ సభ్యుడైన విలియమ్ జెన్నింగ్స్ (బయన్ మోస్తరుగా వ్యవ 
హరించారు.26 

ధరలు పూర్తిగా ఒక షల్లింగ్ 6 పెన్నీల నిష్పత్తికి స్టరవడలేదనీ ఇప్పటికైనా 
సమయం మించిపోలేదనీ ఒక షి ల్లింగ్ ఈ 'పెన్నీల నిష్పత్తి తిని ఆమనరిందనచ్భునవీ 

శాకుర్ దాను (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 

భారతీయ మిల్లులు..భారతీయ వాడకందార్లమీద అంటే వ్యవసాయదారులమీద ఆధార 
నడినవని తాకుర్దాసు వాదించారు. “బిల్లులో (వళిపాదించిన విధంగా అయితే బంగారం 
నిష్పత్తి పెరగడంతో కర్షకుడి ముడినరుకుల ఎగుమతులు పడిపోయి, కొనుగోలుళ క్తి 
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కూడా తగ్గిపోతుంది. దీనిఫలితంగా భారతీయ మిల్లులుకూడా దెబ్బతింటాయి. భారతదేశం 

లోని మిల్లు యజమానులు బిల్లును వ్యతిరేకించడం సహజం” అన్నారుఠాకుర్దాసు.2” 

నిష్పత్తిని ఒక షిల్లింగ్ క 'పెన్నీలుగా నిర్ణయించాలని కోరుతూ జమునాదాసు ఎం. 

మెహతా ఒక సవరణను (ఫతిపాదించారు. ఆయనకూడా ఠాకుర్దాసు మో స్తరుగానే 

వాదించారు. జి. డి. బిర్లా కలకి తాకుచెండిన భారతీయ వాణిజ్యమండలి తరపునా, 

కర్షకులు ఎక్కూవగావున్న తమ నియోజక వర్షం తరపునా మాట్లాడుతూ, ఠాకుర్ దాసునూ, 

మెహతానూ గట్టిగా సమర్థించారు. దేశంలో ఉత్పత్తి అయి దేశంలో వాడబడుతున్న 

ఏ సామాగ్రి, ఒక షిలింగ్ 6 పెస్నీల నిష్పత్తికి న్టిరపడిందో పేర్కొనవలసిందని 

ఆయన అర్థిక సభ్యుడిని సవాలు చేశారు. 

శ్రీనివాస అయ్యంగార్కూడా, ఒక షిల్లింగ్ 4 పెన్నీల నిష్పత్తిని నిర్జారించాలని 

చేసిన వాదనలను సమర్దించారు. ఈ నిష్పత్తి భారతీయ (ప్రయోజునాలకు అనుకూలంగా 

వుందని ఆయన విశ్వసించారు. ఒకి షిళింగ్ 6 పెస్నీల నిష్పత్తి బ్రిటీష్ _పయోజు 

నాలకు అనుకూలంగా వుందని చెప్పారు. . 

ఉక్కు. రక్షణ బిల్లు విషయంలో మోస్తారుగాకాక జిన్నా ఈసారిసభుత్వాన్ని గట్టిగా 

విమర్శించారు. ఒక నిర్తీతమైన నిష్పత్తిని నిర్దేశించాలన్న ఆభిప్రాయంతో వున్న వారిని 

క రెప్సీ సంఘంలో నియమించినట్టు ఆయన |ప్రభుశ్వాన్ని దుయ్య బట్టారు2రీ నిష్పత్తిని 

తగ్గించాలని కూడా కోరారు. ఓక షిల్లింగ్ 4 సెస్నీల నిష్పత్తి వంటి ఒక షిల్లింగ్ 

6 పెన్నీల నిష్పత్తివల్ల పీదవారికి లాభకరంగా వుంటుందని పంజాబుకు చెందిన నామి 

నేపేడ్ సభ్యులు బాన్ బహదూర్ మియా అబ్లుల్ అజీజ్ వాదించారు. (ప్రభుత్వ ' 

విల్లును ఆయన సమర్థించారు. 

ఇటువంటి సవివరమైన చర్చ తర్వాత మెహతా సవరణ ఓటుకు పెట్టారు. సవరణ 

68 ఓట్లతో వీగి పోయింది. అనుకులంగా 65 ఓట్లు మాత్రమే పడ్డాయి. శాసససథలో 

ఇంతవరకు ఇంత భేదాభిప్రాయం ఎప్పుడూ వెలువడలేదు. 

రాజకీయ రంగంలో 

ఆర్థిక రంగంలో ఉద్రిక్త వాతావరణంలో చర్చలు జరుగుతూవుండగా, రాజకీయ 
రంగం ఇంకా స్థంగా'నే వుంది. 1927 మార్చి 8 వ తేదీన జాతీయవాదపార్టీ ఉపనాయ 

కులైన ఎం. ఆర్. జయకర్, కార్యవర్గ సమితిని పూర్తిగా తోలగించాలనికోరుతూ శాసన 
సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. దీనిమీద రాజకీయ చర్చ జరిగింది. నీ. ఆర్, 
దొనువంటి (ప్రముఖనాయకులూ, ఆ దరిమిలా 1925 లో శాసనసభలో స్వరాజ్యవాది " 



110 " స్వాతం (త్ర సమరంలో కేంద కానన సభ పాత్ర 

నాయకులూ సహకరిస్తామని ముందుకు వచ్చినప్పటికీ (పభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు 

అధికా.రేతర సభ్యుడు (ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. జయకర్ తీర్మానం మీద నిర్ణయం 
(ప్రతివజినికి విజయంగా పరిణమించింది. ఆయన తీర్మానానికి 9 ఓట్ల మెజారిటీ లభిం 
చింది. మరికొన్ని కోత తీర్మానాల విషయంలో కూడా (ప్రభుత్వం వీగిపోయింది. రైల్వే 

బోర్డు విషయంలో కోత విధిస్తూ పండిత హృదయనాధ కుం(జ్రా (ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానం 
ఇందులో ఒకటి. రైల్వేలకు కావలనిన సామ(గి కొనుగోలు విషయంలో భారతీయ స్టోర్స్ 
శాఖను నిర్లక్ష్యం చేనినందుకు ఆయన (పభుత్వాన్ని ఖండించారు. 29 కాని ఇవి నీరంగా 

ప్రవహిస్తున్న జలాల్లో చిన్న చిన్న అలలు మాతమే. 

1927 మధ్య నాటికి రాజకీయరంగం కొంత వేడెక్కింది. బోన్ పేర్కొన్న, కొత్త 
చైతన్య(స్రవంతిలో యువజనులపా(త చాలా పెద్దది. 30 కార్మికులు-కర్షకుల పార్టీ నాయ 
కత్వంలో కార్మికులూ కర్షకుల దౌర్లన్య పూరిత ఉద్యమంలో దీనికి సంబంధం వుంది, 
ఖరగ్ పూర్లోని బెంగాల్-నాగపూర్ రైల్వే వర్క్షాప్లో జరిగిన సమ్మె ముందు 
ముందు జరుగబోయే కార్మికుల దౌర్హన్యపూరిత మైన పోరాటానికి సూచన మాత్రమే. 

కాని రాజకియరగంలో స్పబ్దతను నిజంగా తొలగించినది _సభుత్వమనే చెప్పవచ్చు. 
1818వ సంవత్సరపు చట్టం కింద, చట్టం ఏవిధంగా ఫనిచేస్తున్నదీ పరిశీలించి మరి 

కొన్ని సంస్కరణలను శిఫార్చు చేసేందుకు 1929 లో ఒక సంఘాన్ని నియమించవలని 

వుంచి. ఇంగ్లండులో అధికారంలో వున్న కన్సర్ వేటివ్ పార్టీ, 10298 లో సాధారణ 

ఎన్నికలు జరిగినపుడు లేబర్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందేమోనని భయపడుతూ వుంద్. 
ఒకవేళ అదే జరిగినట్టయితే లేబర్ (ప్రభుత్వం ఒక సంఘాన్ని నియమించే లోపున 1927 
లో తామే ఒక సంఘాన్ని నియమించాలని కన్సర్ వేటివ్ (ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకుంది. ' 

(బ్రిటిష్ లేబర్ నాయకులు గతంలో భారత జాతీయ శక్తులకు అనుకూలంగా న్యవహరించ 

డమే ఈ భయానికి కారణం. 

వైమన్ సంఘం నియామకం 

" గాంధీజీ ఇంకా రాజకీయరంగానికి దూరంగా వున్నా, (ప్రభుత్వానికీ ఆయన విలువా 

ప్రాముఖ్యమూ తెలుసు. నవంబరు 5 వ తేదీన వైస్రాయ్ని కలుసుకోవలనిందని 

ఆయన్ను ఆహ్వానించారు. గాంధీజీ, వైన్రాయ్ని కలునుకున్నపుడు భారత దేశానికి 
సంబంధించిన (బ్రిటిష్ మం(తి నవంబరు 8 వ తేదీన సంఘం నియామకం గురించి 

చేయబోకున్న (పకటన (ప్రతిని ఆయనకు అందచేశారు. దీనికీ గాంధీజీ అంత సంతో 

మించలేదు. అయికే ఇంతకంటె పెద్దవి ముండు ముందు జరుగబోకున్నాయి. 
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భారతీయ చట్టపరమైన సంఘాన్ని నియమించబోతున్నట్టు నవంబర్ .-8వ తేదీన 
లండన్లోనూ కొడు డ్రిశ్రిలోనూ ఒకేసారి ప్రకటన జరిగింది. సర్ జాన్ సైమన్ 
ఆధ్యకులుగా సంఘంలో ఏడుగురు సభ్యులున్నారు. (ప్రభుత్వ వ్యవస్థ పనిచేస్తున్న 
తీరును ఈ సంఘం .పరిశీలిన్తుంది. (బ్రిటిషు ఇండియాలోని ప్రాతినిధ్య సంస్థల అభి 
వృద్ధి గురించీ విద్య గురించీ ఇతర విషయాలను గురించీ దర్యాప్తు జరిపి బాధ్యతాయుత 
(ప్రభుత్వ సూత్రానికి అంగీక రించవచ్చునా ఎంతమేరకు ఆంగీకరించవచ్చు. లేకపోయి 
నబ్బయితే (బ్రిటిష్ ఇండియాలో అప్పట్లోవున్న ధాధ్యకాయుత (ప్రభుత్వాన్ని విస్తృతపర 
చడమా, సవరించడమా లేక పరిమికం చేయడమా ఆన్న విషయాల గురించి శిఫార్పులు 

చేస్తుంది. స్థానిక శాసనసభలకు రెండవసభను ఏర్పాటు చేయడం మంచిదా అన్న 
విషయాన్నికూడా సంఘం పరిశీలిస్తుంది. 

భారతీయుల .వె ఖరి 
C= 

ఈ (పకటనపట్ల భారతీయులు నిరసన తెలియచేశారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా 
భారత దేశంలో వ్యాపించివున్న స్తబ్ధత పటావంచలై ౦ది. 

(పకటన జరిగినపుడు లండన్ లోవున్న మోతీలాల్ నెహ్రు, ఇది వుత్త ఓదార్చు 
మా(్రమెనని అధి పాయపడ్డారు. సంఘంలో ఒక్క భారతీయుడు కూడా లేకపోయి 

నందుకు ఉదారవాది నాయకులైన సర్ టి, బి, స్యవు చాలా విచారించారు. ఆంే 

బ్రిటిషు (ప్రభుత్వానికి భారతీయుల్లో విశ్వాసం లేదన్నమాట. భారతీయ ఉదారవాదులు 
ఇది అవమానంగా భావించారు.3! 1886 లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ను ఏర్పాటు 
చేసినప్పటి నుంచీ ' ఉదారవాదులు దాదాపు అన్ని కమిషన్లలోనూ' సంఘాల్లోనూ పని 
చేశారు. సహదేశ భక్తులు -తీప్రంగా విమర్శించినప్పటికి (ప్రభుత్వంతో సహకరించారు. 

అయినప్పటికీ ఈ ముఖ్య మైన సందర్భంలో వారిని పూర్తిగా సిర్లక్ష్యం౦ చేశారు. డింశబ 

రులో బొంబాయిలో జరిగిన ఉదారవాదుల జాతీయసమాఖ్య పదవ సమావేశంలో సప 

మాట్లాడినపుడు ఆయన ఎంత బాధపడినదీ వ్యక్తమైంది. “పురుగు కూడా ఒక్కొక్క 
ప్పుడు తిరుగ బడుతుంది” ఆంటూ ఆయన కమిషస్ను బహిష్కరించాలని చెప్పారు.32 
కమిషన్తో ఉదారవాదుల సమాఖ్య ఏ సందర్భంలోనూ ఏ రూపంలోనూ ఎటువంటి 
సంబంధమూ సెట్టుకోరాదని నిశ్చయించారు. హిందూ మహాసభ కూడా ఇదే విధంగా 

ఆలి ప్రాయపడింది. కాంగెసుతప్ప మిగతా అన్ని రాజకీయపార్టీల నాయకుల సంత 
కాలతో, కమిషన్ను గర్జిస్తూ ఒక (ప్రకటన వెలువడింది. 

డిశంబరులో కాం(గెను వార్షిక సమావేశం మద్రాసులో జరిగింది. సమావేశానికి 

డాక్టర్ అన్సారి అధ్యక్షత వహించారు. ఈపాటికి జవహర్లాల్ న్మెహు - యూరోపు 
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వర్యటన ముగించుకొని తిరిగి పచ్చారు. ట(బఐవెల్ప్లో అణిచివేయబడిన జాతుల మహా 
సభకు హాజరై వచ్చారు. సోవియట్ యూనియన్ కూడా సందర్శించి వచ్చారు. 

సోవియట్ (ప్రభుత్వం వివిధ రంగాల్లో సాధించిన అభివృద్ధి ఆయన్ను ఎంతగానో 

ముసలము చేసింది. భారత దేశంలోకూడా యువజనులు కౌర్మికులు-కర్షకుల సంస్థలు 

ఉద్యమాలూ (ప్రగతిని సాధించాయి. మ్రాను కాం(గెను చర్చల్లో వీటన్నిటి ఫలితం 

కనిపించింది. ఈ కాం(గెనుకు గాంధీజీ హాజరుకాలేదు. 

కార్మగైను చరిత్రలో మొదటిపారిగా భారతీయులలక్ష్యం “పూర్తి స్వాతం(త్య "మని 
తీర్మానరూపంలో (ప్రకటించారు. ఆంతకు ముందు అంతా తీర్మానాల్లో పేర్కొంటూ 

వచ్చిన “డొమినియన్ (వ్రతివ త్రీ” లేదా “బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వము” లేదా అస్పష్ట 
మైన “స్వరాజ్ “కాకుండా ఇది కొత్త పరిణమమన్నమాట. 

చట్టవర మైన సంభుం విషయంలో (సైమన్ సంఘం) భారతదేశపు స్వయం నిర్ణయ 
హక్కును (తోనిరాజుని ఈ సంఘాన్ని నియమించినట్టు కాం(గెను (పకటించింది. ఆకత్మాలి 

మానమున్న భారతీయులకు మిగిలివున్న ఏకైక మార్గం, సంఘాన్ని (ప్రతిఘట్టంలోనూ 
(వతిరూపంలోనూ ఐహిష్కరించడ మేనని తీర్మానించారు. సంఘం భారతదేశానికి చేరు 
కునే రోజున పెద్దపెట్టున్న (ప్రదర్శనలు జరుపవలనిందని కొం(గైసు, (ప్రజలను కోరింది. 

వైమన్ సంఘం విషయంలో ముస్లీం మత వర్గాల అభిప్రాయం ఒకటిగా లేదు. 

1927 డిశంబరు అఖరునాటికీ అఖిల భారత ముస్లింలీగ్ రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయిండి. 

ఒక వర్గానికి సర్ మొహమ్మద్ షఫీ నాయకులు. ఈయన వైన్రాయ్ కార్యవర్గ సమి 
తిలో సభ్యులుగా పనిచేశారు. రెండవ వర్గానికి జిన్నా నాయకులు. షఫీ నాయకత్వం 
లోని వర్గంవారు, లీగ్ వార్షిక సమావేశాన్ని లాహోర్లో జరుపుకన్నారు. జిన్నా వర్గం 
వారు కలకత్తాలో జరుపుకున్నారు. లహోర్లో సమావేశం జరిసినవారు, కమిషన్తో 
సహకరించేందుకు నిశ్చయించుకున్నారు. మిగత భారతీయపార్టీలతో చర్చలకు (ప్రాతివది 
కగా వవిచేయగల రాజ్యాంగముసాయిదా తయారు చేనేందుకు ఒక సంఘాన్ని కూడా 
వియమించారు. చివరకు దీన్ని వెమన్ సంభూనికి నివేదించాలని అనుకున్నారు. 

జిన్నా అధ్యకతన కలకత్తాలో జరిగిన సమావేశంలో భిన్న మైన మార్గాన్ని 

గ్రొక్కరు. “ జలియన్వాలాబాగ్ భేతికమైన కసాయిపని. వెమన్ సంఘం, మన 

ఆత్మ నే తుదముట్టిన్తుంది” అని జిన్నా తమ అధ్యకోవన్యాసంలో పేర్కొన్నారు. 33 
నంఘాన్ని బహిష్కరించాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు. అంటే భారతీయ నాయ 
తల్లో. ప్రముఖులు చాలా నుంది, వైమన్ సంఘాన్ని ఐహిష్కరించాలనే అభిప్రాయ 
పడ్డాథు.. ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన వ్యక్తమైంది. 
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మళ్లీ పాత యుక్కులు 

మార్లే_మింటో సంస్కరణలను (ప్రవేళపెకే ముందూ, మాంటేగు ఛెమ్స్ఫర్డ్ 
సంస్కరణలను (ప్రవేశ పెటై ముందూ. భారతీయుల్లో కొంతమందిని తమకు అనుకూలంగా 
చేసుకుని భారతీయుల సమ(గతను విచ్చిన్నం చేసేందుకు ఎటువంటి (పయత్నాలు జరిగి 

నదీ మనం చూశాము. 

_ వ్య్లీ ఆవే యుక్తులు పన్నడం (ప్రారంభించారు : విభజించి పాలించు అన్న యు క్రి 
భారత దేశానికి సంజంధించిన మంత్రి లార్డ్ బర్కెన్ హెడ్. 1925 నుంచీ ఈవిధంగా 

అలోచిస్తూ వచ్చారు. భారతీయ రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించి లేబర్ 
(ప్రభుక్వం రాయల్ కమిషన్ను ఎక్కడ నియమిస్తుందో నన్న భయంతో. లార్డ్ బర్కె=న్ 

హెడ్ 1027 వేసవిలోగా ఒక సంఘాన్ని సియమించాలని 1025 లో నిశ్చయంచు 

కున్నారు. కాని ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నట్టు ? కొంతమంది స్వరాజ్యవాదులను 

తమచవైపుకు తిప్పు? కోవడానికీ జాతీయవాదుల్లో చీలిక కల్చించేందుకూ. బర్కెన్ హెడ్ 
1925 డిశంబరు 10 వ తేదీన వైస్రాయ్కి (వ్రాస్తూ తాము ఏమనుకుంటున్నదీ వెల్లడి 

చేశారు: 1927 వేసవిలోపున సంఘాన్ని నియమించడం అవసరమని నేను గట్టిగా భావిస్తు 
న్నాను. ఏ సందర్భంలోనైనా దీన్ని బేరసారాలకు ఉపయోగించదలచుకున్నా లేదా 
స్వరాజ్య పార్టీని మరింత విచ్చిన్నం చేయడానికి ఉపయోగించదలచుకున్నా నాకు సలహా 
ఇవ్వండి ... 

ఈ సమయంలోనూ ఆ తర్వాతా స్వరాజ్యపార్టిలో ట్ట పెద్దదై ఆఖరుకు రెస్పా 

న్పివ్ కో ఆపరేషన్ పార్టి ఏర్పాటుకు దారితీసిందన్న సంగతి విస్మరించడానికి లేదు. 

(బీటిష్వారు తమ (ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు. సైమన్ సంఘం 
నియమితమైనపుడు, సంఘం భారతదేశానికి మొదట వచ్చినపుడు ఎంచుకున్న కొంత 
మందినీ కొన్ని బృందాలనూ మాత్రమే కలుసుకోవాలని భారతదేశానికి సంబంధించిన 

మంతీ చాలా ఆదుర్దా పడ్డారు. ఈ సందర్భంలోకూడా వారి ఉద్దేశ్యం స్పష్టంగా తెలిసి 

పోయింది. 1928 వ జనవరి 19 వ తేదీన, సంఘానికి వీడోో-లు చెప్పేముందు బర్కెన్ 
హెడ్ కొత్త వైస్రాయ్ అర్విన్కు ఈ విధంగా (వ్రాశారు: 

బహిష్కా-రించే విధానాన్ని పడగొ'పేందుకు, ఈ విధానాన్ని అనుసరించని మున్షింల 

మీద ఎప్పుడూ ఆధారపడ్డాం. ఆణగారివున్న (పజలమీదా వాణిజ్య వర్గాలమీదా ఇత 

రులు చాలామంది మీదా ఆధారపడ్డాం. (ప్రతిఘటన ఉద్యమంలో చీలిక ఏర్పర 

చేందుకు (ప్రస్తుత సమయంలో (ప్రయశ్నించడమన్నది మీరూ నైమన్ నిర్ణయించు 
కోవలసిందే, ”35 
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నెమన్ సంఘం భారతదేశం చేరుకున్నప్పుడు వెనక్కు వెళ్ళిపోవలనిందని కోరు 
కున్న పోస్టర్లు, నల్లజెండాలు చూచి, భారతదేశాసికి సంబంధించిన మిం(తి నిరాశ 

చెందోరు, మామూలు (పజాొనీకమేకాక చాలా మంది రాజకీయ నాయకులుకూడా 
మామూలుగా వ్యవహరించ లేదు. ముఖ్యంగా జిన్నాకు గుణపాఠం నేర్పవలనివుంది. 
ఆయన 1928 ఫ్మిఐవరిలో వైస్రాయ్కి ఈ విధంగా (వాళారు 

సంఘంతో తమశకేమ్ సంజంధంలేదన్న తమ నిర్ణయంలో మార్చులేదిని భారత 

రాజకీయ పార్టీలు మూడింటికీ చెందిన (ప్రముఖులు చేనిన (ప్రకిటన _నిజుంగా 
నిరాశాజనకంగా వుంది. సైమన్, సంఘాన్ని బహిష్కరించవి (ప్రముఖులందరినీ 

ముఖ్యంగా ముస్లింలూ అణగారివున్నివర్గాల వారినీ (ప్రతిఘట్టంలోనూ కలుసుకోవడం 
మంచిది. మున్లింల ప్రతినిధులతో ఆయని జరిపే ఇంటర్వూ్యలను నేను బాగా 

(పచారం చేస్తాను. విధానం ఇప్పుడు సృష్టంగా తేలిపోయింది : కిమిషన్ను 

మున్ని ౦లు వశపరచుకున్నారసీ, హిందూవులకు పూర్తిగా వ్యతిరేక మైన నివేదిక 

సమర్పించవచ్చుననీ హిందువుల్లో భయాందోళనలు కల్పించి ముస్లి ౦౮ మద్దతును 

సంపాదించి జిన్నాను ఏకాకిని చేయడం. ”36 

భారతదేశానికి సంబంధించిన మం(తి ఊహలు వృధాపో లేదని. ఆ తరా౭తి సంఘ 

టనలవల్ల తెలినింది. 

సెమన్ సంఘాన్ని బహిష్కరించండి : శాసనసభ తీర్మానం 

న్లై మన్, సంఘం, 1928 ఫిబ్రవరి శివ తేదీన బొంబాయి చేరుకుంది. దేశమంతా 

వేడెక్కింది. దేశమంతటా హర్తాళ్లూ, (ప్రదర్శనలూ ౫రిగాయి. బొంబాయిలో 

కార్మికులు సమ్మె జరిపి, తాముకూడా రాజకీయశక్తి గా పనిచేయగలమని నిరూపించారు. 

“నైమన్ వెనక్కు వెళ్లు” అన్న నినాదంతో కమిషన్కు స్వాగతం చెప్పారు. దేళ 
మంతటా ఈనినాదంతో (ప్రతిధ్వనించింది. శాసనసభలో కూడా దీని (ప్రతిధ్వని 
వినిపించింది. 

ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన జాతీయవాదపార్చీ నాయకుల్లో ఒకరైన లాలా బజపత్ రాయ్ 

శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. (ప్రస్తుత రాజ్యాంగమూ, చట్టబద్ధమైన 

సంఘమూ సభవారికి ఏమా(త్రం ఆమోదయోగ్యోంకాదసీ అందువల్ల సభవారు సంఘంతో 

ఏ ఘట్టంలోనూ ఎటువంటి సంబంధమూ పెట్టుకోబోరనీ (బిటిషు (ప్రభుత్వానికి తెలియ 
చేయవలనిందని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్నూ ఆయన సమితినీ కోరారు. 

తమ అభిప్రాయాలను వివరిస్తూ లజపత్ రాయ్, సంఘాన్ని నియమించిన (ప్రజలలో 

గాని, (స్రభుత్వంలోగాని తమకు విశ్వాసం లేదనీ, అందువల్ల ఈ సంఘపు బొచిత్నంలో 
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కూడా తమకు విశ్వాసం లేదనీ చెప్పారు. “ఈ సంఘం చేయకలిగినదంతా, ఇక్కు-డి 
అధికార్లు ఏం చేస్తారో దాన్ని రికార్డు చేసుకోవడంతప్ప ఇంకేమీ ఉండిబోదు. ఆ 
తర్వాత ఇంగ్లండు వెళ్ళి అక్కడ మరికొందరి సలహాతో తమ శిపార్చులను రికాటు a ఆ 

చేస్తారు” ఆన్నారాయన. ఏ దేశ _పజలైనా తమను తాము పరిపాలించుకుంటామని 
కోరుతున్నపుడు ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఏదైనా ఒక సంఘం అర్హత ఏ 
విధంగా కలిగివుంటుందని ఆయన (పశళ్నించారు. 

ఆయితే ఈ విషయంలో (బ్రిటిషు పార్తమెంటు దాధ్యశను ఆయన నిరా3రించలేదు. 
ఆయనా అయన పార్టీ కోరినదల్లా, భారతదేశపు సమస్యను రెండు దేశాలూ. సామర 
స్యంతో, అవగాహనతో రెండు దేశాల (ప్రయోజునాలకు అసుగుణంగా, రెండు పకొలప 
అమోదయోగ్యమైన ఒక అంగీకారం |[పాతిపదికిగా పరి ష్టరించాలనే, అటువంటి పరి 

ప్రార మార్గానికి పార్లమెంటు ఆమోదం తప్పకుండా లభిస్తుందని ఆయన అన్నారు. 

(బిటిమవారిని విశ్వసించవద్దని లజపత్ రాయు ముస్స్ ౦లను కోరారు. 

విభజన మరిచిపోవద్దు న్నెవెన్ ఒప్పందం గరుంచకోండి. ఈ (పభుత్వంచేనే వాగ్గా 
యట అవి యి 

నాలు మీకు సహాయపడివు. అణగారిపోయి దానిసలుగా ఐతుకిమని ఇస్తాం టోధించడం 

లేదు. మీరుకూడా పోరాటంలో పాల్గొనండి.” అని ఆయన ఉద్బోధించారు. 

ముస్లి సభ్యుల నాయకులైన నవాబ్ సిర్ జుల్ఫికర్ ఆలీఖాన్ దీనికి భిన్నంగా వ్యవ 
హరించారు. లజపత్రాయ్ తీర్మానానికి ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. సవర 
ణలో ఈ విధంగా వుంది : 

“భారతీయ చట్టబద్ధమైన సంఘం సూచించే పథకాన్ని ఈ శాసనసభ పరిశీలిస్తుందని 
గవర్నర్ జనరల్ ఆయన సమితీ (బ్రిటిష్ _పభుక్వానికి తెలియచేయ,;లరని ఈ 
శాసనసభ శిఫార్చుచేస్తూవుంది.”' 

చాలామంది సభ్యులు అంతరాయం కి లిగిస్తూవుండ గా, సంఘాన్ని తాము ఎందుకు సమ 

ర్హిస్తున్నామో, జుల్ఫికర్ అలీఖాన్ వివరించారు. భారతగేళంలోని అధిక సంభ్యాకులు ' 
అల్పసంఖ్యాకులకు వారి హక్కులను నిరాకరించారన్నది ఆయన పేర్కొన్న ముఖ్య 

అంశాల్లో ఒకటి. సభ్యులు వాగ్వివాదాలకు దిగారు. కొంతమంది ఒక తీర్మానాన్ని 
మరికొందరు మరొక తీర్మానాన్ని సమర్షించారు. 

> 

కాం(గైసుపార్టీ (స్వరాజ్య) ఉపనాయకులైన (శ్రీనివాసయ్యంగార్ లజపత్రాయ్ తీర్మా 
నాన్ని సమర్థిస్తూ, తమ రాజ్యాంగాన్ని తామే నిర్ణయించుకునే హక్కు భారతీయుల 

ఖ శాన్ ణి 

కుందని ఉద్దాటించారు. భారత దేశానికి సంబంధించిన మంత్రి (ప్రతిపాదనలోని భావం, 
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భారతీయులకు స్వరాజ్యాన్ని విరాకరించడమేసని చెప్పారు. “భారతీయుల్లో విశ్వాసం 
లేకపోవడమే ఈ సంఘం ఏర్పాటుకు కారణం. నిజానికి ఇది, భారతీయులను అవమా 

నించిడ మే” అంటూ శ్రీనివాసయ్యంగార్ లజపత్ రాయ్ తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు 

చేయవలనిందని, సభ్యులను కోరారు.39 

భారతీయనాయకులు సహకరిస్తామన్నా (పభుత్వం ఏవిధంగా [తోనివుచ్చినదీ ఎం. 

ఆర్. జయకర్ పేర్కొన్నారు. సంఘంలో భారతీయులను సభ్యులుగా నియమించేందుకు 
1919 వ సంవత్పరపు చట్టం కింద తమకు అధికారంలేదన్న (పభుత్యవాదనకు ఆయన 

అంగీకరించలేదు. అజపత్రాయ్ తీర్మానాన్ని సమర్దిస్తూనే కాం(గైెసుపార్టీ వైఖరికి 

కొంచెం భిన్నంగా మాట్లాడారు. (ప్రభుత్వంతో పూర్తిగా సహకరించబోమని ఆయన 
అనలేదు. ఆవ్పుడు ఏర్పామైన సంఘంతోనూ, అది పనిచేష్తున్న తీరుకు (ప్రాతిపదికగా 
వున్న పథకంకోనూ మాత్రమే తాము సహకరించటోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 40 

(పభుత్వం పిటివనర్లను మాత్రమే తృ ప్తిపరచాలని కోరుతూ వుందని జిన్నా వెటకా 

రంగా మాట్లాడారు. (పంజాబు భూస్వాముల (ప్రతినిధి ఆయిన మహమ్మద్ నవాజ్ 

ఖాన్ను కూడా వీరిలో చేర్చారు జిన్నా) పిటిషనర్లు (ప్రభుత్వంతో ఈవిధంగా అన్నా 
రని జిన్నా హేళన చేశారు.''మీరు ఏం చేసినా అది సబబుగానే వుంటుంది. మీరు చివరరు 

ఏం నిర్ణయించుకున్నా నాకు కొంత ముట్ట చెప్పండి. నేను మీ మనిషిని. నేను ఇంకేమీ 

చేయలేను” (కొంతమంది ముస్లీం సభ్యులు ధీవికి అభ్యంతరం చెప్పారు.) 41 

జిన్నా ఆ తర్వాత, జుల్పికర్ అలీఖాన్ ప్రాతినిధ్యం వహిక్తున్న బృందం గురించి 

(వస్తావించారు. మున్లింలకు ఈ సందర్భంలో పెద్ద మూట లభించటోతూవుందని ఈ 
బృందం అభ్నిప్రాయపడుతున్నట్టు జిన్నా అన్నారు. ఆయన వారిని ఈవిధంగా 

(వశ్నించారు “గత నూటయాభై సంవత్సరాల అనుభవం వల్ల మీరు మోసపోయినట్టు 
తెలుసుకోలేక పోయారా? ” 42 

దర్యాప్తు విషయంలో భారతీయ (ప్రతినిధులకు సమానహోదా అధికారాలూ ఉంటే 

తప్ప ఎటువంటి సంఘాన్ని తాము ఆమోదించేదిలేదని జిన్నా స్పష్టంగా చెప్పారు. 

ఆణగారిపోయివున్న వర్గాల (ప్రతినిధిగా ఎన్నిక ఆయిన రావు ఐహాదుర్ ఎం. ని. 

రాజా, లజుపక్రాయ్ని వ్యతిరేకించారు. జుల్ఫికర్ ఆలీఖాన్ సపరణమ సమర్థించారు. 

ఆణగారి పున్న (ప్రజల అభివృద్ధికి పై తరగతివారు అవరోధంగా వున్నందువల్ల [పభుత్వం 

అణగారి వున్న (ప్రజలకు ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నదని ఆయన వాదించారు. 43 

ఫిబ్రవరి 18న , మోతీలాల్ పెహు, మదనమోహన్ మాలవ్యా, టి. ని. గోస్వామి, 

" వురుషోత్రమదాను శాకుర్ దాను, ని. యస్. రంగఆయ్యర్ ఇతరులు చాలామంది లజవత్ 
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రాయ్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. ఆవతలిపకంవారికి కూడా మంచి మద్దతు లభించింది. 

ఎ, సుహృవర్షీ, మొహమ్మది నవాజ్ థాన్వంటివారు వారిని సమర్థించారు. 

మోతీలాల్ నెహు మాట్లాడుతూ, 1924, 1925 లో (ప్రభుత్వంతో సహకరించేం 
దుకు తాము నిద్దపడి, రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించి రాజీ (ప్రతిపాదనలను 

సమర్పించిన సంగతి గుర్తుచేశారు. కాని (ప్రభుత్వం వాటిని (తోసిపుచ్చింది. (ప్రస్తుతం 

కాం(గెను పూర్తి స్వాతం(త్ర్యం కావాలని కోరుతూవుంది. కాని దావికిముందు కొన్ని 

మార్పులు జరుగవలని పుంది. ఈ ఉద్దేశ్యంతోనే (పభుత్వం రాజ్యాంగం విషయమై 

సంయుక్త నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు నిద్ధంగావుంది. ఆయన ఆతర్వాత ఈమాటల 

న్నారు: 

“అందువల్ల రాజ్యాగంగురించి బయటివారితోకూడిన సంఘంతో సంప్రదించాలని మా 

పార్టీ అనుకోవడంలేదు, ఆసంఘం (ప్రయోజనాలకు సంబధించితప్ప దానికి మేము 

నిద్దను. (్రిటిమవారి (ప్రయోజనాల రక్షణకు సంబంధించిగాని దేశంలోని ఇతర 

ప్రయోజనాలకు సంబంధించిగాని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి మాకు అభ్యంతరంలేదు. 

దానికిమించి, పూర్తి స్వాతంత్యం మాహక్కు.44 "' 

భారతీయుల అఆభిప్రాయాలకూ బ్రిటిషువారి అభిప్రాయాలకూ పొత్తుకుదిర్చేందుకు 
ప్రయత్నించడం వృధాప్రయాస ఆవి మేతీలాల్నెహు ముగించారు. భారతదేశం, 

(బ్రిటిషు (ప్రభుత్వ సహాయంతోగాని పార్లమెంటుద్వారాగాని స్వాతంత్ర్యాన్ని సంపాదించ 

టోదసీ తన స్వశక్తితో కృతనిశ్చయంతో మాత్రమే సాధించుకుంటుందనీ ఆయన పేర్కొ 

న్నారు. 

చర్చసందర్భంగా (ప్రభుత్వానికిచెందిన (పముఖులు కొందరు ఇండి పెండెంట్లను 

మంచిచేసునేందుకు అన్నివిధాలా (ప్రయత్నించారు. ఆర్హిక సభ్యుడు ముఖ్యంగా 

జిన్నాను మంచిచేసుకుందామని (ప్రయత్నించారు. జిన్నా, పండిత మోతీలాల్ వలలో 

పడటమేకాక పూర్తిగా ఆయనవళమై పోయారని ఆర్థిక సభ్యుడు వెటకారంగా అన్నాడు. 

“జిన్నా. పాలెగూడులో చికక్కున్నారు.*5 సాలెపురుగు (కాం_్రాను) ఆకలిగానే 

వుండవచ్చు కాని ఈగ (జిన్నా) ఆంత అవసరపడటమెందుకు?ః 46 అని ఆయన 

ఉపళ్నించారు. 

కాని ఈపాచిక పారలేదు. జిన్నా సరసంగా సమాధానం చెప్పారు: “మీతో 

చేరినదానికంకే వీరితో (ప్రతిపక్షం) చేరినందువల్ల నష్టం తక్కువ కనుక "47 
రెండురోజుల చర్చతర్వాత సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. రెండుపకెలమధ్యా పోటి త్మీవం 

గా జరిగింది. తీర్మానంపట్ల సభ్యులు ఎంత ఉత్సాహం కనబరిచారం శే, ఒక సభ్యుడు 
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అనారోగ్యంగావున్నా, ఓటుచేయడాసికి కరాచినుంచి వచ్చాడు. ఓటుచేసేలోపున దురదృష్ట 

వశాత్తూ మరణించాడు. లెబ్జ పెట్టినంత నేపూ అందరూ ఎంతో ఆదుర్దాతో ఎదురు చూశారు. 

లజ్ పతి రాయ్శీర్యానం 68 ఓట్లతో నెగ్గినట్లు (ప్రకటించారు. (ప్రతికూలంగా 62 ఓట్లు 

పడ్డాయి. సభలో ఇంతపెడ్డ విభజన జరగడం ఇది రెండవసారి. సభ అంతా “వందే 

మాతరంి అన్న నినాదంతో (పతిధ్వనించింది. 

నెమన్ సంఘ (ప్రతిఘటన అంతటితో ముగియలేదు. 1928 మార్చి 18 వ తేదీన 
సాధారణ బడ్జెటుకింద, వివిధ రకాల పద్దులను ఆర్థిక పభ్యుడు (ప్రతిపాదించినపుడు. 

మొత్తాన్ని కొంత తగ్గించవలనిందని మోతీలాల్ న్నెహు (పతిపాదించారు, సభవారు 

ఫి(బవరి 18 వ తేదీన ఆమోదించిన తీర్మానానికి తమ తిర్మానం అనుగుణంగా వుందని 
ఆయన పేర్కొన్నారు. మాలవ్యా, ఎం. కె. ఆచార్య, మున్షి ఈశ్వర్ సరన్, జిన్నా. 

ఇతరులు చాలామంది, న్నెహు తీర్మానాన్ని బలపరిచారు. సంఘాన్ని నియమించినవారే 

అనగా (బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం సంఘం ఖర్చు భరించాలని మాలవ్యా అన్నారు. చివరకు 

ఓటింగ్ జరిగింది. న్మెహుఠీర్మానం 66 ఓట్లతో నెగ్గింది. తీర్మానానికి (ప్రతికూలంగా 

58 ఓట్లు పడ్డాయి. (పభుత్వం ఈవిధంగా చిత్తుగా ఓడిపోవడం భారతీయులకు ఎంతో 

ఆనందాన్ని కలిగించింది. 

లాలాలజపత్ రాయ్ నురణం : శాసనసభలో (ప్రతిధ్వని 

1028 పొడవునా వైమన్ సంఘం (ప్రతిఘటన, దానికి సంబంధించిన ఇతర విష 
యాలూ భారతరాజకీయ ఉద్యమంలో (ప్రధానపా(త్ర వహించాయి. సంఘం, అక్టోబరులో 
భారత దేశానికి తిరిగి వచ్చింది. దీనితో ప్రతిఘటన ఉద్యమం మరింత తీవ్రమైంది. (పద 
రకులను అణిచివేయడంలో పోలీసులు కఠినతరమైన చర్యలకు దిగారు. సంఘం 
అక్టోబరు 80వ కేదీన లాహొర్ చేరుకున్నపుడు, లజపత్రాయ్ నాయకత్వంలో నల్ల 
జెండా (ప్రదర్శన ఒకటి జరిగింది. పోలీసులు లాఠీచార్జి చేశారు, లజపత్రాయ్క ఛాతీమీద 
త్మీవమైన గాయాలు తగిలాయి, ఆయన నవంబరు 17 వ తేదీన పరమపదించారు. దేశ 
మంతటా కోపో(దేకాలు మిన్నుముట్టాయి. “సంఘం ర ,క్తవర్లంతో ముందుకు సాగు 
తోంద"'ని గాంధీజీ ఆ తర్వాత వర్ణించారు. 48 

1929 లో శాసనసభ బడ్జెట సమావేశం [పారంభమైనపుడు ఫీ(బవరి 15 న, లజు 

పత్రాయ్ మరణానికి సంబంధించి పండిత ద్వారకా(ప్రసాద్ మ్మిశ శాసనసభలో ఒక 
తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. లజపత్ రాయ్ మరణానికి దారితీసిన పరిన్టితుల గురించి 

లేబర్ పార్టీ సభ్యులోకరు అడిగిన _పళ్నలకు భారతదేశానికీ సంబంధించిన ఉపమం౦త్రి 
ఎర్ల్ వింటర్ టన్ ఇచ్చిన అవమానకర మైన సమాధానానికి తీర్మానంలో తీవ నిర 
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సన తెలియచేశారు. పోలీసుల డెబ్బలవల్ల తగిలిన గాయలతో లజపత్రాయ్ మరణించా 

రని పంజాబు (ప్రభుత్యం నియమించిన బాయడ్ సంఘం జరిపిన దర్యాప్తు ఉత్త బూటక 

మనీ తీర్మానంలో సేరొగ(న్నారు. ఈ సంగతినంతా భారతదేశానికి సంబంధించిన 

మంశతికి తెలియాచేయవలనిందని తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్సు చేశారు. 

లజవపత్రాయ్ మీద దాడిగురించీ ఆయన మరణం గురించీ వచ్చిన ఆరోపణల 

గురించి దర్యాప్తు జరిపేందుకు శాసనసభ్యులు కొంతమందితో ఒక సంఘాన్ని నియ 

మించవలనిందని గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్సుచేస్తూ మున్షి ఈశ్వర్ సరన్ ఈ తీర్మా 

నానికి ఒక సవరణను [(పళిపాధించారు. . 

పడింత మదనమోహన్ మాలవ్యా, లాలా హంసరాజ్ అనాటి తమ అనుభవాలను 

వర్ణించారు. పంజాబు [పభుత్వం జరిసించిన నిష్పాకీక దర్మాప్తువల్ల, పోలీసులు 

తమ ఆదేశాలకు లోబడి వ్యవహరించినట్టూ మాలవ్యా గాని హంస్రాజ్గాని ఏమీ నిరూ 

పించలేక పోయినట్టూ తేలిందని (బ్రిటిషు సభ్యుడు (నేరర్ అన్నారు. అధికారేతర 

శేసు, రాజకీయ (ప్రదర్శన మాత్రమేనని ఆయన వాదించారు. 

జిన్నా, జయకర్, (బ్రిటిషు సభ్యుడి ఉపన్యాసాన్ని గట్టిగా వ్యతిరేకించారు, స్వతంత్ర 

మైన దర్యాప్తు బహిరంగంగా జరగాలని కోరారు. శేసు అంటూ ఏదీ లేదని ట్రిటిష్ 

సభ్యుడివాదనను మోలీలాల్ నెహు ఖండించారు. దూలవ్యా, హంస్రాజ్ వర్ణించిన 

ఆనాటి సంఘటనల గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన, ఆవి నిజమేఅయిశే ఆవేళ జరిగి 

నది హత్య తప్ప మరొకటి కాదని చెప్పారు. దర్యాప్తు జరిపించేందుకు (ప్రభుత్వం 

సందేహిస్తున్నట్టయికే, జుయకర్ పేర్కొన్నట్టు ప్రభుత్యం మర్యాద అన్నదాన్ని 

పూ ర్తిగా ఒదులుకున్న ప్రే చెప్పవచ్చునని అన్నారు. 

ఈశ్వర్ సరన్ సవరణ మీద ఓటింగ్ జరిగింది. (ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించినప్పటికీ 

57 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా కీర్ ఓట్లు పడ్డాయి. 

న్మెహు నివేదిక 
కొన్ని సంవత్పరాలముందు అంపే 1925 జూలై 7 వ తేదిన ఐరెన్ హెడ్, 

భారతీయులను సవాలు చేశారు: “భారతదేశపు గొప్ప (ప్రజల్లో కొంత మేరకైనా అంగీ 

కారయోగ్యమైన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించవలసిందని” 49 నైమన్ సంఘపు నియా 

మకాన్ని (ప్రకటించే సమయంలో, భారతీయులను ఈ సంఘంలో ఎందుకు నియమించ 

లేదో వివరించేటపుడూ ఆయన, భారతీయుల్లో మతపరమైన విభేదాలవల్ల, సంఘం 

లోని బారతీయ సభ్యులు ఒక హిందూ నివేదికనో లేక ముస్తీం నివేదికనో లేక మరే 

ఇతరమైన నిచేదికనో తయారుచేని వుండేవారని వాడింఛారు. 
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ఎగతాళిగా ఛేనినదే అయినా ఈ వ్యాఖ్యను భారతీయులు సవాలుగా తీసుకున్నారు. 

మడద్రాను కాంగెనులో (1827 డిశంబరు) ఈవిషయమై ఆలోచించారు. ఇతర పార్టీలూ 
బృందాలతో సంప్రదించి ఒక రాజ్యాంగం ముసాయిదాను తయారు చేయవలనిందని 
కార్యవర్గాన్ని ఆడేశించారు. ఈ. విర్ణయానికి అనుగుణంగా 1928 డిశంబరులో ఢిల్లీలో 
అఖిలపక్ష మహాసభ "ఒకటి జరిగింది. మళ్ళీ మే నెలలో బొంబాయిలో జరిగింది. 
రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేనేందుకు పండిత మోతీలాల్న్నెహు అధ్యక్షతన ఒక 

సంఘాన్ని నియమించింది. 

(పముఖ ఉదారవాదులూ, రాజ్యాంగవాదులూ సభ్యులుగా వున్న ఈ నంఘం, ఆనేక 
సమస్యలను ఏదుర్కొవలని వచ్చింది. వీటిలో (ప్రధానమైనది మతవిభేదాలూ, దానికి 

అనుబంధమైన ఓటర్లు. సంషం తన నివేదికను ఆగస్టులో సమర్పించింది. దీన్ని నెహ్రూ 

నివేదిక అని వ్యవహరించారు. వెంటనే డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి కావాలనీ స్వాతం (త్యం 

కావాలని కోరేవారు, తమ (ప్రచారాన్ని కొనసాగించవచ్చునసీ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. 
పూర్తి బాధ్యతాయుతమైన (ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాలనీ (ప్రజా(ప్రతినిధులతో కూడిన 

శాసనసభకు పూర్తి (ప్రాధమిక హక్కులుండాలనీ, (ప్రభుక్యం, అటువంటి శాసనసభకు 

జవాబుదారీగా వుండాలనీ కోరారు. 

సింద్ ఆర్థిక పరిస్టితి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత విడి రాష్ట్రంగా 

ఏర్పాటు చేయాలని శిఫార్చు చేశారు. వాయవ్యా సరిహద్దు రాష్ట్రంతో పాటు అన్ని 
రాష్ట్రాల్లోనూ శిఫార్చు చేసిన (పభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. కేంద్ర 

శాసన నభకు ((ప్రతినిధులసభ), మున్లింలు అల్ప సంఖ్యాకులుగా వున్న రాష్ట్రాల్లో 

వారికీ, వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలో ముస్లి మేతరులకూ తప్ప స్థానాలను ఎవరికీ (ప్రత్యే 
కంగా కేటాయించరాదని సూచించారు. ఆవిధంగా చేనే సందర్భాల్లో కూడా, అల్ప 
సంఖ్యాకుల జనాభాకు తగినట్టు ఉండాలని చెప్పారు. అయితే ఈ అల్బ సంఖ్యాకులు 
అదనపు సీట్లకోసం పోటీ చేయవచ్చుకూడా. 

రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంతవరకూ, పంజాబ్లోనూ బెంగాల్లోనూ, ఏ మతానికి 
చెందినవారికీ స్థానాంను కేటాయించరాదని సంఘం శిఫార్చు చేసింది. మిగత రాష్ట్రా 
ల్లో, మున్లిం. అల్ప సంఖ్యాకులకు స్థానాలను కేటాయించవచ్చు. వారు అదనపు సీట్ల 
కోసం పోటీ చేయవచ్చు కూడా. వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలోమున్లిమేతరులకు ఇదే 
విధమైన సౌకర్యాలంటాయి. అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఈ కేటాయింపు అన్నది పదేండ్లు 
మాత్రమే జరుగుతుంది. 

ఆగన్హులో లక్నోలో జరిగిన ఆలఖిలవక్ష సమావేశంలో న్నెహు నివేదికను పరిశీ 
భింఛారు. సమావేశానికి ఇతరులతోఫాటు కాంగగెను లిబరల్ ఫెడరేషన్ -మున్షింలీగ్= 
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హిందూ మహాసభ-వెంట్రల్ నిభ్లీగ్ (పతినిధులు కూడా హాజరయ్యారు. సమా 

చేళం వారు, నివేదికను స్తూశరిత్యా ఆమోదిస్తూ కొన్ని సవరణలు చేశారు. నివే 

దికను విల్లుగా రూసొందించవలనిందనీ, డిశంబరులో కలకతాలో జరిగే జొాతీయమహా 

సభకు దానిని సమర్చించవచ్చుననీ సమావేశంలో నెెహు సం ఘాన్ని కోరారు. 

ఈలోగా, నెహ్రు నివేదికను ఆమోదించాలా వద్దా అన్న విషయమై మున్లింలీగ్లో 

చీలిక ఏర్పడింది. మహమూదాబాద్ రాజా నాయకత్వంలోని వర్గంవారు నివేదికను 

సమర్థించారు, షౌకతలీ నాయకత్వంలోని మరొకనగ్గంవారు, నిదికను వ్యతిరేకించారు. 

1929 మార్చిలో జరిగే (ప్రత్యేక సమావేశనివేదికను పరిశీలించవచ్చుననిలీగ్ విశ్న్చయించు 
కుంది. అయితే, జాతీయ మహాసభకు హాజరయేందుకు జిన్నాతోసహా కొంతమంది 

(వతినిధులతో ఒక బృందాన్ని ఎంచుకుంది. హిందూమహాసభ నాయకులు కూడా 
ముఖ్యంగా మూంజే, నివేదికను వ్యతిరేకించారు. విడిగా సింద్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు 

చేయాలన్న శిఫార్పును ముఖ్యంగా వీరు వ్యతిరేకించారు. సీట్ల కేటాయింపు విషయమై 

కొంతమంది శిఖు నాయకులు కూడా నివేదికను వ్యతిరేకించారు. 

కలకత్తాలో జరిగిన జాతీయ మహాసభలో జిన్నా వైఖరిలో మార్చు కనిపించింది. 
చియోజకవర్గాలు - కేటాయింపు విషయంలో ఇదివరలో సమాధానవైఖరి అవలంబించిన 

జిన్నా కేంద్ర శాసనసభలో మూడింట ఒకవంతుసీట్లు ముస్లింలకు కేటాయించాలని 

పట్టుబట్టారు. (ఆంటే మున్లింలకు (ప్రత్యేకత ఉండాలని కోరారు. అఖిలపకు మహా 

సభలో దీన్ని ఏకగ్రీవంగా త్రోనీపుచ్చారు) యువజన ఓటుహక్కును మంజూరుచేయని 

పక్షంలో, పంజాబు - బెంగాల్లో జనాభా (ప్రాతిపదికగా పదేండ్లపాటు మున్లింలకు సీట్లను 

శీటాయించాలని కోరారు. ర్యాష్టాలకు రెనిడ్యూయరీ (అవశిష్ట మైన) అధికారాలివ్వాలనీ 

నించ్ను బొంబాయినుంచి వేరుచేయాలనసీ కూడా జిన్నా కోరారు. మహాసభవారు, జిన్నా 

(పతిపాదనలను (త్రోనీపుచ్చారు. నిరసనగా జిన్నా మహాసభనుంచి వెళ్ళిపోయారు. 

దీవితోజిన్నా వేరుపడినట్టు చెప్పవచ్చు. 1929 మార్చిలో జిన్నా, భారతరాజ్యాంగానికి 

సంబంధించి ఒక (పకటన చేశారు. ముస్లింలకు పూర్తి రక్షణ ఉండాలన్న తమ అభి 

ప్రాయాన్ని (ప్రకటనలో పొందుపరిచారు. “జిన్నా పధ్నాలుగు అంశాలు అన్న 

"సీరుతో ఆదరిమిలా (ప్రభ్యాతిపొందిన ఈ (ప్రకటనలో మిగతా విషయాలతో పాటు శకేం(ద్ర 

శాసనసభలో మున్లింలకు మూడ వవంకు స్థానాలను కేటాయించాలన్న ది ఒకటి. (వతేేక 

నియోజకవర్గాలు ఇస్పటిమోస్త రుగానే కొనసాగాలనీ, ఏమతంవారైనా ఎవ్వడైనా, తమ 

(వత్యేక నియోజకవర్గాన్ని విడనాడి సంయుక్త నియోజుకవర్గంలా చేరే ఏర్పాటు వుండా 

అనీ (ప్రకటనలో కోరారు. 50 జిన్నా - కాంగెసుమధ్య విభేదాలు మరింత ఎక్కు పై 

నటు దీనివల్ల స్పష్టమైంది. 
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శాసనసభలో నెహు నివేదిక 

శాసనసభ బడ్జెటుసమా వేశం జరిగినపుడు, భారతీయ రాజకీయరంగంలోచీలికలు 

బాగా (ప్రన్ఫుటమయాయి. (ప్రభుత్వమూ - దాని మద్దతుదార్త్లూ ఎంతో సంతోషించారు. 

1828 మార్చి 11 వ తేదీన వైన్రాయ్ కార్యవర్గ సమితి ఖర్చులను మంజూరు 
చేయవలనిందని (ప్రభుత్వం కోరినపుడు, మోతీలాల్ నెహు, మొత్తాన్ని ఒకరూపాయ 
తగ్గించవలనిందని కోరుతూ ఒకతీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. (_పజలకోరిక చరిత్రను 

బ్ఞెస్తికి తెస్తూ ఆయన (ప్రభుత్యం ఏవిధంగా నిర్హక్ష్యుంచేనినదీ వివరించిచారు. _వైమన్ 

సంఘం గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఈసంఘం తయారుచేసే నివేదిక యూరోపియన్లనూ 
(ప్రభుత్వవర్గాలనూ తప్ప మరెవరినీ సంతృప్తి పరచిజాలదని చెప్పారు. పాత “(ప్రజల 

కోరిక” సంతరించుకున్న కొత్సరూపాన్ని అభిలవక్ష మహాసభకు చెందినసంఘం రూపొం 
దించిన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచినట్టు ఆన పేర్కొన్నారు. (నెహనివేదిక) 

మతపరమైన పరిష్కారానికి సంబంధించి కొన్ని విభేదాలున్నమాట నిజమేనని ఆయన 

అంగీకరించారు. కాని డొమిసయన్ ప్రతిపత్తి లభించినపుడు ఇవన్నీ సమనిపోతాయని 

ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వెంటనే డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి కావాలని కాంగ్రెసు 

కోరుతున్నట్లు ఆయన తెలియచేశారు. 1929 ఆఖరుకు అది లభించక పోయినట్టయి కే, 

నెహ్రు నివేదికకు ఎవరూ కట్టుబడివుండనక్కరలేదు. కాం(ెసుపార్టీ సభ్యులు 
తమ కార్యాచరణపథకౌన్ని అమలు జరుపవచ్చు దేశ(ప్రజులనుకూడా తమ పథకంలో 

పాల్గొనపలనిందని ఆహ్వావించవచ్చు.౨1 

మోతీ లాల్ నెహు, సంఘసివేదిక గురించి (ప్రస్తావించడం (ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది 

కలిగించింది. చాలామంది మున్లిం సభ్యులూ యూరోపియన్లూ, నివేదికను ముస్షింలు 
బలవరచలేదుకనుక దాన్ని దేశ(ప్రజలందరికోరికగా పరిగణించరాదని సరసన తెలియ 
చేశారు. . 

మార్చి 12 వ కేదీనకూడా చర్చ కొనసాగింది. అందరూ జిన్నావెపు దృష్టి 
కేంద్రీకరించారు. వెంటనే ఆయన నిరాశాజనకంగా మాట్లాడ్డం (ప్రారంభించారు. 

ఈసమస్య చాలా ముఖ్యమైనదని ఆమన సభవారికి గుర్తుచేశారు. మోలీలాల్ నెహుతో 

అనేక అంశాల విషయంలో తాము ఏకీభవిస్తున్నామని చెప్పారు. కాని తమకు అంగీ 
కారం కానిది ఆయన ఉపన్యాసంలో చాలావుందని బయటపెట్టారు. కాంగెను విధానం 
తోగాని కాంగెను కార్యక్రమంతోగాని తాము ఏకీభవించడంలేదని తెలియచేశారు. డొమి . 
నియన్ (ప్రతివత్సికంటె ఎక్కువ తాము కోరటోమని చెప్పారు. మావిధానమేమిటం టే. 
నామోస్తరుగా ఆలోచించే వారందరిదీకూడా, డొమినియన్ బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వం: 
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మకుచాలు. అంతకంటె ఎక్కువావద్దు తక్కువావద్దు'* 52 అన్నారు జిన్నా. రెండ 
వది నెహ్రు నివేదికలో ముస్లింలకోరికలను చేర్చలేదని చెప్పారు. ఇంకా ఇలాఅన్నారు: 

“మున్లింలతరపున నేను ఒక సంగతి స్పష్టం చేయదలిచాను. పూర్తి బాధ్య 

తతో నేనీమాటలంటున్నాను. న్నెహు నివేదిక, మతవిభేదాలకు సంబంధించినంత 

వరకు 1027 లో మున్షింలుచేసిన (ప్రతిపాదనలకు (ప్రతిగా తయారుచేనినదితప్ప 
మరొకటికాదు. ముసల్మానులకు ఇది ఆమోద యోగ్యంకాదు”. ౨53 

ఈ ఘట్టంలో మోతిలాల్ న్నెహుకూ, జిన్నా - మౌల్వి మహమ్మద్ యాకూబ్ = 

శ. ఆహ్మద్ లకూ మధ్య తి[వమైన వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఈ విషయమై సెబి 

వైట్ (పజామోదం) జరిసించవలసిందని అంటే న్నెహు నివేదిక మున్తింలకుఆమోద 

యోగ్యమా కాదా అన్న విషయమై జిన్నా మోతిలాల్ నెహును సవాలు చేశారు, 

ముస్షింల్లో కొంతమందికి మారమే ఇది అమోదయోగ్యంకాలేదని మోతిలాల్ నెహ్రు 

వాదించారు. జిన్నా ఆవేశంతో సభవారి నుద్దేశించి ఇలా అన్నారు. 

“ఆయన (నెహ్రు ఈ సంగతి గుర్తించడం మంచిది. ఏంత త్వరగా గుర్తిన్తే 

అంత మంచిది. న్నెహు నివేదిక ముస్లింలకు ఆమోదయోగ్యంకాదు.” ౫ 

ఈ సందర్భంలో నెహ్రు సివేదికగురించి తమ ఓటును నమోదు చేయటోవడంలేదనీ 

కాని రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించి శాసనసభ గతంలో అనేకసార్లు ఆమో 

దించిన తీర్మానంగురింఛి (ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్య తీసుకోక పోయినందుకు, మోతీలాల్ 

(వతిపాదించిన అభిశంస్య తిర్మానాన్ని ఆమోదించవలసిందని సభను కోరుతున్నామనీ 

చెప్పారు. 

టి. ఎ. కె. షేర్వాణి ముస్లిం మతవాదులకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించారు, 

నెహ్రు నివేదికకు వ్యతిరేకంగా (ప్రకటనలుచేసిన మున్సిం సభ్యుడు భారతీయ ముస్లింలు 

తరపున ఆటువంటి (ప్రకటనలు చేసేందుకు అర్హులుకారని ఆయన అన్నారు. ముస్తీంల 

అభిప్రాయాన్ని తేలుసుకొలేదని ఆయన చెప్పారు. నెహ్రు నివేదికను వ్యతిరేకిస్తున్న 

వారు, కాము నెహ్రు నివేదికను ఆమోడించబోమని చెబుకున్నవిధంగానే ముస్లింలు ఈ 

నివేదికను ఆమోదిస్తున్నారని తాము చెబుకున్నామని ఆయన అన్నారు. ఆసలు 

సమస్య కాందువులకూ. ముస్తీంలకూ మధ్య వున్నది, సంబంధించినది కాదనీ భారతీయు 

లకూ హిందువులైనా, ముస్లింల్లైనా, పార్చీలైనా (ప్రభుత్వానికీ మధ్య వున్నదనీ ఆయన 

సభ్యులకు గుర్తు చేశారు. భారతీయులకు, (ప్రభుత్వనుంచి హక్కులు సంక్రమించి 

నవుడు, హిందువులు, మున్లింలమధ్య విభేదాలు సమనిపోతాయని అయన చెప్పారు. 
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నెహు వివేదిక, తన శత్రువులకుకూడా అనుకూలంగావుందని షేర్వాజణీ వ్యంగ్యంగా 

ఆన్నారు. ఎటువంటి కారణమూ లేకుండా (ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఓటుచేనీన 

సభ్యులు ఇప్పుడు నివేదికపాకుతో (ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఓటు చేయడానికి నిద్ధమవు 
తున్నారని చెప్పారు. 55 

“కాం(గెసుకు నిజంగా ఏం కావాలి ? డొమినియన్ (పతిపత్తాలేక స్వాతం 

శత్యమా” అనీ యూరోపియన్ సభ్యుడు కలొనల్ (కొఫర్స్ వెటకారంగా అడిగిన 
(పళ్నను శ్రీనివాసయ్యంగార్ గుర్తుంచుకున్నారు. స్వాతంత్యమే భారతదేశం లక్ష్య 
మని (శ్రీవివాసయ్యంగార్ కలొనల్ క్రాఫర్డ్కు చెప్పారు. 1028 కలకత్తా మహా 
సభలో, కాంగగెను, అభిలవకీ మహాసభ ఆమోదించిన రాజ్యాంగ రూవంలో ఒక రాజీ 

ప్రశెపాదనకు అంగీకరించింది. 1929 ఆఖరుకు (ప్రభుత్వం దాన్ని మంజూరుచేయక 

పోయినట్టయిశే తామూ తమ న్నేహితులూ ఎటువంటి చర్యనైైనా తిసుకోగలమనీ డొమి 
నియన్ _ప్రతిపత్తికి కట్టుబడి వుండబోమనీ ఆయన స్పష్టం చేశారు. బ్రిటిషు (ప్రభు 
త్వంతో జురువుతున్న పోరాటంలో హిందువులకు చేయూత నివ్వవలనిందని ఆయన 

ముస్తేంలకు విజ్ఞప్తి చేశారు 56 
తిర్మా నంమీద రెండురోజులపాటు వాదోపవాదాలు తిివంగా జరిగినసిమ్మట 

సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. మోతిలాల్ న్నెహు తిర్మానం 68 ఓట్లతో నెగ్గింది, 
(ప్రతికూలంగా 62 ఓట్లు పడ్డాయి. ఇది (ప్రతిపజెనికి విజయమే. అయితే దీనివల్ల 
భారతదేశంలో మతవిభేదం మరింత ఎక్కువవుతున్నట్లు తేలింది.  (ప్రభుత్వవర్గాలా 
సంతోషించాయి. “ఎన్ని సమావేశాలు జరిగినా ఈ అగాధాన్ని పూడ్చలేవు” అన్న 
బర్కెన్ హెడ్ వాక్యం వారికి గుర్తుకు వచ్చివుంటుంది.57” 

(పజాభదత బిల్లు : తీవపోరాటం 

1926 నుంచీ భారతదేశంలో వామపక్ష ఉద్యమం వేళ్ళుఫాతుకుంటూ వచ్చింది. 
కార్మికులూ, కర్షకుల పార్టీలు ఈ ఉద్యమానికి (ప్రారంభంలో రాజకీయ ఆంగాలుగా పని 
చేశాయి. 1828లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న బృందాలన్నీ కలిసి అఖిల భారత 
కార్మికుల - కర్షకుల పార్టీగా రూపొందాయి, ఈపాటికి కాం్యగెసులో వామపక్షవర్గాలకు 
గుర్తింపు లభించింది. 1828లో కలకత్తా మహాసభలో. జవహర్లాల్, నుభాష్ 
చత్యద్రబోన్ కార్యదర్శులుగా నియమింపబిడడం దీవికి తార్కాణం. కాం[గెసులోని 
వామపక్షవర్గాలకూ _ బయటి |పేడ్ యూనియన్ ఉద్యమానికీ మధ్యమార్గంగా వుండేది 
కార్మికులు - కర్షకుల ఫార్టీ. (కేడ్యూనియన్ ఉద్యమంకూడా అంతకంతకు మారుతూ 
వచ్చింది. 1928లో కార్మికుల సమ్మెలనల్ల శ కోట్ల 15 లక్షల వనిరోజులు నష్ట 
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మయాయి. అదీకాక కార్మికులు రాజకీయ శక్తిగా పనిచేయడం (ప్రారంభించారు, 

వైమన్ సంఘం, భారతదేశం చేరుకున్నపుడు ఇడి స్పష్టంగా తెలిసింది, కార్మికులు 

(ప్రదర్శనలను హర్తాశ్లను ఏర్పాటు చేశారు. 1929 మే నెలలో “బాంబె [క్రానికల్ 
“సోషలిజం రాబోతూవుంది” అని (వాసింది.58 

భారత దేశ ౦లో కమ్యూనిజం పభావం ఎక్కు_వవుతూండడం పట్ల భారత పభుత్వం 

భయపడ సాగింది. మాస్కోలోని కమ్యూనిన్స్ ఇంటర్నేషనల్ భారతదేశంలో 
క మ్యూనిజమ్కు చేయుత నిస్తువుందనీ భారతదేశానికి (బ్రిటిమ కమ్యూవిస్టులను పంపుతూ 

వుందనీ భావించింది. కమ్యూనిస్టులు కార్మిక సంస్థల్లోకి (ప్రవేశించారని భారత (ప్రభు 

త్వానికి వార్తలందాయి. కలకత్తా కాంగెసులో తీవ్రవాదులు విజయం సాధించారని కూడా 

విశ్వనించింది. ఈ వామసడొల బెడదను తొలగించాలని నిశ్చయించుకుంది. దీనికిగాను 

శాసనసభలో రేండు బిల్లులను, (పవేళ పెట్టింది. _ ఇవి (పజాభ్యదత బిల్లు, వాణీజ్య 

వివాదాల బిల్లు. _పజాభ(ద్రత బిల్లుకు సుదీ రమైన చరిత్ర వుంది. శాసననభలో దీనిగురించి 

జరిగినంత చర్చ మరే బిల్లు గురించీ జరుగలేదు. 1928 నెపైంబరు 4 వ తేదీన శాసన 

సభలో దీన్ని మొదటిసారిగా (పవేశ పెట్టారు. భారతీయులు కానివారినీ వి,దోహక చర్యల్లో 

పాల్గొ నేవారినీ (బిటిష్ ఇతరతీయామంచ్ తోలగించేందుకు ఈ బిల్లును ఉద్దేశించినట్టు దేళ 

వ్యవహారాల సభ్యుడు చెప్పారు. బిల్లును (ప్రతిఘట్టంలోనూ తీవంగా ఖండించారు. 

బిల్లును శిఫార్పుల సంఘానికి నివేదించాలని సవరణ (పతిపాదించినపుడు మొదటి 

సారి ఘర్షణ జరిగింది. (ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు బిల్లును పంచి పెట్టా 

లని అమర్నాథ్ దత్ (ప్రతిపాదించారు. “భారతదేశాన్ని ఇతరదేశాలతో సంబంధం 
లేకుండా చేవేందుకుద్దేశించిన దుస్స్వభావంగల విల్లు" అని ని. ఎస్. రంగ అయ్యర్ 
అన్నారు. 59 చిత్తకుద్ధితో చేసినది కాదని లాలాలజపత్ రాయ్ భావించారు.” టోల్షివిజమ్ 
వల్లకాని కమ్యూనిజం వల్లగాని మనకేమీ బెడదలేదు. మనకు ముప్పుగా తయారైంది. 
స్వ్యపయోజన కారులైన “పెట్టుబడిదారులు” 60 అన్నారాయన. బిల్లు, అణీచివేవేదిగానూ 
నిరంకుశంగానూ ఉందని పేర్కొంటూ డ్రీనివాసయ్యంగార్ నిల్లును పూర్తిగా ఏ మాతం 

సందేహంలేకుండా (ప్రతిఘటించారు. కమ్యూనిజం బూచిని చూసి భయపడవద్దని ఆయన 

సభ్యులను హెచ్చరించారు. బిల్లుకు అవసరంలేదనీ ఏమా[తం న్యాయంకాదపీ 

పురుషో త్తమదాస్ ఠాకుర్ దాన్ అన్నారు. భారతదేశంలో కమ్యూనిజానికి (ప్రాతిపదిక 
ఏర్పరిచిందిభారత (ప్రభుత్వమేననీ, భారత వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబించి కమ్యూ 

నిజం వృద్దికి సహాయపడుతూకూడా వుందనీ ఆయన విశ్వనించారు.6! కార్మికుల (ప్రతినిధి 
అయినఎన్. ఎం. జోషీ మాట్లాడుతూ, (ప్రజలకు తమ సిద్దాంతాలను తెలియచెప్పే వ్వేచ్ళ 
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ఇతరులకు మో స్తరుగానే కమ్యూనిస్టులకు కూడా వుండాలని కోరారు. 62 

వెఫైంబరు 14 వ తేదీన (ప్రతిపక్ష నాయకులైన పండిత మోతీలాల్ నెహు, 

బిల్లును గట్టిగా (ప్రతిఘటించారు. దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడు, రకృవర్ల్ణ్లపు విప్లవం, 

కమ్యూనిజం వల్ల కలిగే భయంకర పరిణామాలను వర్ణించినపుడు మిత్రులు సర్ హరి 

నింగ్ గౌడ్ చలించిపోవడం తాము గమనించామని అన్నారు. 1927 లో సోవియట్ 

రష్యా సందర్శించినపుడు తాము స్వయంగా చూనినవాటిని ఆయన 'వర్డించారు. అక్కడ 

(ప్రజలు తమ తమ మత సంప్రదాయాలను ఏవిధంగా న్వేచ్చగా అనుసరిస్తున్నదీ, 

సాంఘిక-విద్యా-అర్ధికరంగాల్లో సోవియట్ రష్యా ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినదీ 
ఆయన వివరించారు. సోవియటిజంకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న (ప్రచారాన్ని ఆయన 

ఖండించారు. ఇతర దేశాలతో ముఖ్యంగా అనియా డేశాలతో సాంఘిక - పొంస్కృృ 

తిక సంబంధాలను పెంపొందించుకోవాలన్న ఆకాంక్ష భారతీయుల్లో వుందనీ, ఈ 

బిల్లును ఆమోదించినట్టయితే అటువంటివాటికి అవరోధంగా వుంటుందనీ ఆయన 

అన్నారు. ఈవిల్లునే శాసనంగా రూపొండించినట్టయి కే, “శాసనాల (గంధానికే పెద్ద 

కళంకంవంటిది” ఆవుతుందంటూ ఆయన ముగించారు. 63 

ఆతర్వాత జుయకర్, బిల్లును వ్యతిరేకించారు. తమకు అధికారుల్లో విశ్వాసం 
లేదనీ ఈ బిల్లువల్ల వారికి విపరీతమైన అధికారాలు లభిస్తాయనీ ఆయన పేర్కొ 
న్నారు.ళో మాలవ్యా మాట్లాడుతూ, తమకు కమ్యూనిస్టుల ఎడల సానుభూతి లేదనీ 

అయినా (ప్రజలకు జరుగతున్న అన్యాయాన్ని అరికడితేతస్ప భారతదేశంలో కమ్యూ 
నిజం వ్యాప్తిని ఎవరూ ఆపలేరనీ చెప్పారు. విప్లవం అన్నది మనకు అనుకూలంగా 

మలుచుకునేది కాదని టొంబాయికి చెందిన డి. వి. (బెల్లీ అన్నారు. భారతదేశంలో 

కూడా విప్లవానికి దారితీసే పరిన్టీతులు ఉండాలని ఆయన అభి పాయవడ్డారు. దిల్లును 

తయారుచేనిన వ్యక్తి ఈ బిల్లును ఎందుకు ఉద్దేశించారో సృష్టించేశారని కె. ని. నియోగి 
అన్నపుడు సభ్యుల నవ్వులతో సభ (ప్రతిధ్వనించింది. బిల్లులోని ఒకటవ క్రాజులో ర్య 

చట్టాన్ని (ప్రజా భద్రత (భారత దేశంనుంచి తొలగించే) చట్టం అనవచ్చు”నని పేర్కొ 

న్నారు. భారతదేశంలో (పజలకు భద్రత లేకుండా చేయడమే దీని ఉద్దేశ్యమని 

అందువల్లనే తాము దీన్నివ్యతిరేకిస్తున్నామనీ నియోగి అన్నారు.65 

అయితే (ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా సమర్జించినవారు లేకపోలేదు. హరినింగ్గొడ్, సర్దార్ 
బహాదూర్ కౌప్పన్ హీరానింగ్ (బ్రార్, విక్టర్ సాస్పన్, పాహిబ్జాదా అబ్దుల్ కయ్యూం 
ఇ(బ్రాహిం రహీమ్తుల్లా చాలామంది ఇతరులూ (ప్రభుత్వాన్ని సమర్థించారు. 
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పోటీ త్మీవంగా జరిగింది రెండు వకెల మధ్య, బిల్లును శివార్చుల సంఘానికి నివే 

దించాలన్న తీర్మానం మీద ఓటింగ్ జరిగింది, 62 ఓట్లతో నెగింది (ప్రతికూలంగా 
a) * 

58 ఓటు పడాయి. 
య ఆ 

1929 నెఫైంబరు 20 వ తేదీన బిల్లును, శిఫార్సుల సంఘం నివేదికతో పాటు సభలో 

మళ్లీ ఇత్రవేశ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వాదోపవాదాలు జరిగాయి. బిల్లు అదివరకిటికంటె 
అధ్వాన్నంగా పుందని దొరైస్వామి ఆయ్యంగార్ అభిప్రాయపడ్డారు. కార్మికులూ కర్ష 

కుల ద్వారా మా(త్రమే భారతి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించ/;లదని అందువల్ల నే ఈ 

వర్గాల్లో జాతీయతాభావం పంపొందకుండా ఆరికి 'ప్రేందుకు ఈ బిల్లును (పభుత్వం తల 

పెట్టిందినీ టంగుటూరి (ప్రకాశం అన్నారు. ఆయన బిల్లును సమూలంగా వ్యతిరే' 

కించారు. 66 (బిటిషమ పాం మెంటు వహించవంనీిన బాధ్యతను భారత శాసన సభ మీదికి 

తోస్తున్నారని ఎన్. ని. కేల్కార్ అభిప్రాయపడ్డారు. “కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతానికి సంబం 

ధించినంతపరకు కొత్త ఎమీ లేదు. ఇకర సిద్ధాంతాల విషయంలో వ్యవహరించిన 
తీరుగానే ఈ నీద్ధాంతిం విషయంలో కూడా వ్వవహరించే వీలు, దేళ (_పజలకుండాలి 67 

అన్నారాయన. 

ఈసారి బిల్లును ఇంక తీవంగా (ప్రతిఘటించారు. ఓటింగ్ జరిగినిపుడు సరిసమా 

నంగా వచ్చాయి. 61:61. ఆందరూ ఆధ్యకులైన పటేల్ వంక చూశారు. మెజా 

రిటి మద్ధతులేని బిల్లును, అందునా ఇటువంటి అసాధారణ బిల్లును (వభుత్వం అమోదించ 

ఉం (పెనిడెంటు సజేల్కు ఇష్టంలేకపోయింది. ఆయన బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు 
చేశారు. (పభుత్వం వీగిపోయింది. 

భారత (ప్రభుత్వం అంతటితో వూరుకోలేదు. కమ్యూనిస్టు-వామాపక్షు భావాలు 
భారతదేశంలో వ్యా ప్తివెందటంపట్ల (పభుత్వ ఆందోళనను వై నీరాయ్ 1929 జనవరిలో 
శాసనసభలో మాట్లాడుతూ ఈవిధంగా వ్యక్తం చేశారు; 

“కమ్యూనిస్టు సిద్దాంతాల వ్యా క్తి ఆందోళన కలిగిస్తువుంది” 

అందువల్ల దేశవ్యవహారాల సభ్యుడి 1929 ఫిబ్రవరి 4 వ తేదీన శాసనసభలో 
సవరించిన (ప్రజాభ్యద్రత బిల్లును (ప్రవేశ పెట్టారు. బిల్లును శిఫార్చుల సంఘానికి నివే 

దించవలనిందని (ప్రతిపాదించారు. మ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. (ప్రజాభిప్రాయ 
నేకరణకు బిల్లును పంచిపెట్టాలని బిహార్లోని ముజుఫర్పుర్కు చెందిన గయా(ుసాద్ 
నీంగ్ కోరారు. ఇదేమోస్తారు బిల్లు విషయంలో గతంలో (ప్రతిపక్షం (ప్రభుక్వాన్ని 
సవాలు చేనీందనీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తుందనీ ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లువల్ల 
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(వళుశ్వానికి ఇదివరలో సూచించిన విల్లువల్ల కంప ఎక్కువ అధికారాలు లభిస్తాయని 
అయన. అన్నారు. మొదటి బిల్లులో మోస్తారుగా (బటిమ ఇండియాలో సివనీంచే 

(ఖిటిమ పౌరుడు అనకుండా “ఇండియాలో నివనించే (బిటిమ పౌరుడు అని సవరించారని 
ఆయన "సేర్కొన్నారు.68 దివాన్ చమన్లాల్ విల్లును పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు 

... సోషలిజానికి వ్యతిరేకంగా (ప్రచారం చేయదలచుకున్నట్టయితే, సోషలిజాన్ని 
ఆజిచివేనేండుకు అధికారాలు అడుగుతున్నట్టయి కే, ఆవి మా మరణానంతరం మా(త్రమే 

అభించగలవు” 69 అని ఆయన హెచ్చరించారు, బిల్లావల్ల (వ్రభుత్వ అధికొరాలు 
వటిష్టమపుతాయేగాని (ప్రజలకు ఏమా(క్రం లాభం వుండదని రంగస్వామి అయ్యంగార్ 

అన్నారు. 

పారిశ్రామిక చే త్త ఘన శ్యామదాన్విర్లా, కమ్యూనిజంపట్ల తమకేమ్మాతం సాను 

భూతిలేదని స్పష్టం చేశారు. ఎన్ని ఎగుడుదిగుడులు సంభవించినా పెట్టుబడిదారీ 
వ్యవస్థ కొనసాగుతుందని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. ఆయితే ఎటువంటి విచారణా 
జరువకుండా (ప్రజలను నిర్బంధించే అధికారమూ (పభుత్వానికి సంక మింపచేనే ఏీచర్య 

నైనా కాము, ఇతర భారతీయ పెట్టుబడిదార్లతో పాటు వ్యతిరేకిస్తామని ఆయన 

చెప్పారు. ఆయనింకా ఇలా అన్నారు. 

“అయ్యా, ఈ బిల్లును గత సనెపైంబరులో సభలో (ప్రవేశపెట్టారు. సభవారు 
(తోనీవుచ్చారు. కమ్యూనిజాన్ని అరికట్టాలన్నది పభుత్వ ఉద్దేశ్య మైనట్టయిశే, 
భారతీయ పారిశ్రామిక వేత్తలను సం(ప్రదించివుండవలనింది. యూరోపు పారిశ్రామిక 

వేత్తలను (ప్రభుత్వం సం(ప్రదించిందో లేదో తెలియదుకాని భారతీయ వాణిజ్యువే త్త 

లను మాత్రం నం(వదించలేదు.?0 

కమ్యూనిజాన్ని అరికట్టాలని (పభుక్వం నిజంగా అనుకోవడంలేదని దీరర్కు 

చెందిన ఎం. ఎన్. అనే అభిప్రాయ పడ్డారు. కమ్యూవజమ్ అన్నది సామ్రాజ్యవాద 

ఫలితం పలుత్వం నిజంగా కమ్యూవిజంతో పోరాడదలచుకున్నట్టయి తే మొదట 

'టిటిమ హమా(జ్యావాద తత్వంతో పోరాడేందుకు (ప్రతిపక్ష సభ్యులతో చేతులు 
కలుపవలవీ వుంటుంది. దానికి వారు సిద్ధమేనా *7! అవి అడిగారాయన. 

మోతీలాల్ నెహ్రు, మాలవ్యా మళ్లీ బిల్లును ప్రతిఘటించారు. న్యాయ శాఖ అఆధికారల 

స్టావే ఈ విల్లువల్ల (ప్రభుత్యావికి అధికారాలు లభిస్తాయన్న కారణంగా మాలవ్యా, ఈ 
విల్లును వ్యతిరేకించారు. ఈ బిల్లు భారత జాతీయతకు భారత జాతీయ కౌం(గెసుకు 
వ్యతిలేకంగా | వుందనీ మోతీలాల్ నెహ్రూ అభిప్రాయ పడ్డారు. ఆయన ఈ బిల్లుకు 

“భారత భానిసత్వవు బిల్లు నంబరు ఒకటి” అని పేరు పెట్టారు. 72 
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అయితే బిల్లును సమర్థించిన వారు లేకపోలేదు. “అతి ముఖ్యమైన ఈ శాసనాన్ని 
ఆమోదించక పోయినట్లయితే జాతీయత దెబ్బ తింటుందని” 73 మహమ్మద్ షానవాజ్ 

వంటి సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. కమ్యూనిజం బెడదను అరిక ప్లేందుకు ఏదో ఒక 

శాసనం మంచి దేగాని ఈ బిల్లులోని అంశాలు మాతం తమకునచ్చలేదని ఎం.కె. ఆచార్య 

అన్నారు. 

ఈసారి, ప్రభుత్వం, తన మదతుదార్తను బాగా కూడగట్లుకుంది. బిల్లును శిఫార్పుల 
టు aU టి ళు 

సంఘానికి నివేదించాలన్న తీర్మానాన్ని సభవారు ఆమోదించారు. 

శిఫార్పుల సంఘం సూచనలతోపాటు బిల్లును మళ్లీ మార్చి 28 వ తేదీన శాసన 

సభలో (ప్రవేశపెట్టారు. కాని దానికి వారం రోజుల ముందు, (ప్రభుత్వం (ప్రముఖ 
కమ్యూనిస్టు నాయకులూ (బేడ్ యూనియన్ నాయకులూ ముప్ఫయి ఒక్కమందిని 

అరెస్టు చేని మారుమూలవున్న మీరట్కు విచారణకు పంపింది. ఇదే ఆ తర్వాత 

మీరట్ క్ముటకేసుగా (_పథ్యాతిగాంచింది. దీనితో (ప్రభుత్వాన్ని దేశ వ్యాప్తంగా విమ 

ర్శించటం (ప్రారంభించారు. (ప్రభుత్వ చర్య, కమ్యూనిజాన్ని హతమార్చేందుకు 
ఉద్దేశించినదికాదనీ భారతీయులను భయ్థభ్రాంటులను చే నేందుకుద్దేశించినదనీ గాంధీజీ 
"పేర్కొన్నారు. “చట్టం మాటున అరాచకం పరిపాలినూవుందని” ఆయన అన్నారు?4 

(ప్రజాభ(ద్రత బిల్లును శాసనసభలో (ప్రవేశ పెట్టినపుడు న్యాయవిషయాల సభ్యుడు శిఫా 
ర్పుల సంఘం నివేదికను వివరించినపుడు, జయకర్ మాట్లాడుతూ కమ్యూనిస్టుల ఆరెస్లు 
మీరట్లో వారి విచారణ దృష్ట్యా, బిల్లు మీద చర్చను (ప్రభుత్వం వాయిదా వేయడం 
మంచిదని పేర్కొన్నారు. న్యాయశాఖ పర్యవేక్షణలో వున్న విషయాలకు బిల్లు మీద 

చర్యవల్ల హోనికలుగవచ్చునని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సభ మళ్లీ ఏపిల్ 2 న 

సమావేశ మెనపుడు అధ్యక్షులై న పటేల్ మాట్లాడుతూ (ప్రజాభద్రత బిల్లుకు మూలకారణ 
మేదో, మీరట్ కుట "కేసుకు కూడా మూలకారణం అదేననీ అందువల్ల బిల్లు మీద చర్య 

జరిగినట్టయి తే కుట్రకేనుకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా చర్చలో (ప్రస్తావనకు రాగల 

వనీ ఆన్నారు. మీరట్ విచారణ జరిగేవరకూ బిల్లును వాయిదా వేయడం మంచిదని 

ఆయన (ప్రభుత్వానికి సలహా ఇచ్చారు. లేదా బిల్లును వెంటనే ఆమోదించాలని (ప్రభు 

త్వం ఆదుర్దాగా వున్నట్టయితే మీరట్ కేసును ఉపసహరించుకుని బిల్లు మీద చర్చ జరి 
పించవచ్చునని సూచించారు.75 (ప్రభుత్వం సంధిగ్ధంలో పడింది. 

దేశవ్యవహారాల సభ్యుడు ఏటపిల్ 4 న మాట్లాడుతూ బిల్లు మీద చర్చ జరిపే విష 

యంలో న్యాయశాస్త్రరీత్యా ఆవరోధమేదీ లేదని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడుతూందనీ, 
అందువల్ల మీరట్ కుట "కేసుతో సంబంధంలేకుండా, ఇది అవసరం కబట్టి బిల్లు మీద 
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చర్చ (ప్రారంభించాలనీ చెప్పారు. ఆదరిమిలా న్యాయశాస్త్రరీత్యా ఘర్షణ జరిగింది. 
బిల్లు మీద చర్చ జరగడానికి వీలులేదని జాతీయవాదులు పట్టు పట్టారు. బిల్లు మీద 
చర్చను సభాధ్యతలు ఇకమీద ఆపజాలరసి రాజా గిజన్ఫర్ ఆలీఖన్ ద్వారా జిన్నా 

సభవారికి తంతి పంపారు. 76 

ఏపిల్ 14 న అధ్యక్షులెన పటేల్ తమ తీర్పు చెప్పారు. సుదీర్చి (పకటన చేస్తూ 
ఆయన న్యాయశాఖ పర్యవేక్షణలోవున్న ఆంశాలు (ప్రస్తావనకు రాకుండా నిజమైన చర్చ 
జరిగే వీలులేదని పేర్కొన్నారు. తీర్మానం మీద చర్చ జరుగరాదని చెప్పే హక్కు 
సభాధ్యకులకు ఉన్నదా అన్న విషయమై (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన అటువంటి అధికార మిచ్చే 
(పత్యేక నిబంధన ఎదీ లేకపోయినా అవసరాన్ని బట్టి అటువంటి అధికారం సం(క్ర 
మిస్తుందని చెప్పారు. అదీగాక సభపద్దతులను దుర్వినియోగంచేనే అవకాశం ఉందని 
అధ్యక్షులు అభిప్రాయపడినపుడు, అటువంటి తీర్మానాన్ని (త్రోసిపుచ్చే అధిరారం సభాధ్య 
తులకు స్వతహాగా ఉందని పటేల్ అన్నారు. ఈ కారణాలు ఆధారంగా ఆయన, 
(పజాభ్యదత బిల్లు మీద ఇక ఎటువంటి చర్చ జరుగడానికి వీలులేదని చెప్పారు. 77 

(పభుక్వం మాథ్రం, దీనివల్ల ఏమాత్రం చలించలేదు. ఆ మరునాడు వైన్రాయ్ 
ఉభయసభల సభ్యులనుద్దేశించి మాట్లాడుతూ స భాధ్యకుల నిర్ణయంతో తాము ఏకీభవించడం 

లేదని చెప్పారు. “......భారత శాసనసభ ఈ శాసనాన్ని ఆపినందువల్ల విన్లవ 
ఉద్యమాలకు కారకులై నవారు ఊరుకోటోరు” 78 అందువల్ల వైన్రాయ్, బిల్లువల్ల కలిగే 
అధికారాలన్నిటినీ గవర్నర్ జనరల్కూ ఆయన సమితికీ సం(క్రమింపచేస్తూ ఒక 
ఉత్తర్వు చారీ చేశారు, 1929 లో శాసనసభ బడ్జెటు సమావేశంలో ఆందరి దృష్టినీ 
ఆకర్షించిన మరొక బిల్లు-వాణిజ్యు వివాదాల బిల్లు. ఈ బిల్లు గురించి కూడా (ప్రభుత్వమూ 

(పతిషక్షమూ బలాబలాలు పరీకీంచుకున్నాయి. (ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు 
ఈబిల్లును 1928. నెఫ్టెంబరులో పంచిపెట్తారు. 1929 ఫి్యిబవరి 11 వ తేదీవ, 
కార్మిక సభ్యుడు సర్ భూపేం(ద్రనాధ్ మిత బిల్లును శిఫార్సుల సంఘా నికి నివేదించ 
వలపిందని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. దేశమంతటా ముఖ్యంగా 
బొంబాయిలో వరుసగా సమ్మెలు జరుగుతున్న దృష్ట్యా ఇది చాలా అవసరమని 
చెప్పారు. దర్యాప్తు జరిపే న్యాయస్థానలనూ రాజీ కుదిర్చేందుకు బోర్డులనూ ఏర్పాటు 
చేసేందుకు ఈ బిల్లును ఉద్దేశించారు. (ప్రజోపయోగ మైన సర్వీసుల్లో హఠాత్తుగా సమ్మెలు 
జరుపడం శిక్షర్హమవుతుంది. వాణీజ్య వివాదాలకు సంబంధించని సమ్మెలు చట్టవిరుద్ధ 

మవుతాయి. ఈ బిల్లును కూడా (ప్రతిఘట్టంలోనూ (పకిఘటించారు. 

1820 ఏప్రిల్ 2న శేదీన, శిఫార్పుల సంఘం నివేదికతో పాటు బిల్లును సభలో 
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(వవేశపెట్టారు. విళ్లు కార్మిక సంఘం తన నివేదికను సమర్చించేవరకూ బిల్లు మీద 
చర్చను వాయిదావేయాలని వి. వి. జోగయ్య కోరారు. (ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలుసు 
కునేందుకు బిల్లును మళ్ళీ పంచిపెట్టాలని దివాన్ చమన్లాల్ కోరారు. శ్రామికవర్లాలకే 

కాక భారతీయులందరికీ ఈ బిల్లు పెద్ద బెడద అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్. ని. 
కేల్కర్ (గ్రీనివాసయ్యంగార్, చమన్లాల్ను సమర్థించారు. (శ్రామికుల న్వేచ్చను 
అజిచివేనేందుకు అధికార్లు వేసుకున్న పథకమే ఈ బిల్లు అని జమునాదాన్ యం. 
మెహతా వర్ణించారు. 79 ఈ బిల్లు నిజానికి రాజకీయ బిల్లు అనీ వాణిజ్య వివాదాల 

బిల్లు రూపంలో దీన్ని సభలో (ప్రవేళపెట్టారనీ పండిత ఠాకుర్దాస్ భార్గవ అన్నారు, 

ఈ బిల్లువల్ల భారతదేశంలో (కేడ్ యూనియన్ వ్యవస్థ కుంటుపడుతుందని ఎం. ఎస్. 

అనే అభిప్రాయపడ్డారు. 

అధికార పక్షం గట్టిగా (ప్రతిఘటించినప్పటికీ సభ బిల్లును ఏప్రిల్ 8 వ తేదీన. 
ఆమోదించింది. కాని ఆ వెంటనే (పేకకుల గ్యాలరీ నుంచి ఎవరో రెండు బాంబు 

లను వినిరారు. ఇవి, అధికార సభ్యులు కూర్చునే బెంచీల మీద పడి (పేలాయి. 

గొడవ జరిగి. సభ వాయిదా పడింది. బిల్లును ఆమోదించడం దీనితో మరుపురాని 

సంఘటన అయింది. 

జతిన్ దాసు మరణం : శాసనసభలో అభిశంసనతీర్మానం 

బాంబు సంఘటన తర్వాత పోలీసులు సర్దార్ భగత్నింగ్, బటుకేశ్వరదత్ ఆన్న 
ఇద్ధరు యువ విప్లవకారులను అరెస్టు చేశారు. ఆదరిమిలా అటునంటి విప్లవకారులు 

చాలా మందిని అరెన్టు చేశారు. వారిమీద లాహోర్లో ఒక కేసు (ప్రారంభించారు.. 

లాహోర్ క్కుటకేసు భారతీయులందరినీ ఆకర్షించింది. 

లాహోర్ కుట్ర కేసుకు సంబంధించిన .ఖైదీలను మామూలు నేరస్తులుగా చూశారు ' 
జైలులో. భగత్సింగ్ నాయకత్వంలో ఖైదీలు ఆందోళన (ప్రారంభించి, తమను 

రాజకీయ ఖైదీలుగా చూడవలనిందని అడిగారు. (ప్రభుత్యం దీనికి అంగీకరించలేదు. 
ఖైదీలు నిరాహారదీక్ష (ప్రారంభించారు. వీరిలో విప్లవ భావాలతో నిండిన జతీం(దనాథ్ 

దాసు అన్న యువకుడు కూడా వున్నాడు, ఈ యువకులకు హాని జరుగకుండా చూడాలని 

ప్రజలు (పభుత్వాన్ని కోరారు. (ప్రభుత్వం థాతరు చేయలేదు. జతిన్దాన్ 1929 

నెఫైంబరు 18 వ తేదీన మరణించాడు. (ప్రభుత్వపు నిర్లత్మవెఖరిపట్ల ఆ(గహావేశాలతో 
దేశ(పజలు ఉడికి పోయారు. | 

ఢిల్లీలో ఈవార్త తెలినినప్పడు శాసనసభ సమావేశం జరుగుతూవుంది. సెప్టెంబరు 
14 జ తేదీన జతిన్దాసు మరణం గురించీ దానికి సంబంధించిన ఇతర విషయాల 
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గురించి చర్చించేందుకు సభ వాయిదా పడాలని పండిత మోతీలాల్ నెహ్రు కోరారు. 

దీనికి అనుమతించడంతో చర్చ జరిగింది. లాహొర్లో ఖైదీలపట్ల (ప్రభుత్వం 

అమానుషంగా (పవ ర్థించినందుకు సభ్యులు (ప్రభుత్వాన్ని అభిశంసించారు. 

లాహోర్లో ఒక యువకుడు కీణీంచిపోతువుండగా ఏదీపట్టనట్టు వున్నందుకు 
మోతీలాల్ నెహ్రు (ప్రభుత్వాన్ని దుయ్యబట్టారు. “మన ఉదారమైన (పభుత్వం మరణ 

శయ్యలపై వున్న యువకులతో చెలగాటమాడుతూ వుంది. వారు (యువకులు) తప్పు 
దోవపట్టినవారేకావచ్చు అయినా దేశభక్తులు. అమూల్యమైన వారి (ప్రాణాలు హరించి 

పోతూ వుంటే (పభుత్వం చూస్తూ వుంది” అన్నారాయస 80 యువకుల్లో చాలా మంది 

చావుకు సిద్దంగావున్న ఈ సమయంలో (ప్రభుత్వం ఏం చేయాలన్న మీమాంసలో పడి 

నందుకు ఆయన విచారం వ్యక్తపరిచారు. 

దేశవ్యవహారాల సభ్యుడు పభుత్వం తరపున మాట్లాడుతూ (ప్రభుత్వవైఖరిని సమ 
ర్థించారు. కాని (ప్రతిపక్షం దీనితో సంతృప్తి పడలేదు. ఖైదీలు కోరుతున్న వాటి 

గురించి భగత్సింగ్ (వ్రాసిన లేఖలో పేర్కొన్న అంశాలను గురించి మాట్లాడుతూ 

మాలవ్యా, వారు కోరినవి ఎంతసహేతుకి మైనచో చెప్పారు. “వారు, గౌంవనీయు 
లైన యువజనులు. తమదేశానికి ప్వాతం(్ర్యం సంపాడించి పెట్టాలని చిత్తశుద్ది ఆత్మ 

గౌరవమూవున్న (ప్రతివారూ కోరినటే వీరూ కోరుతున్నారు"! అన్నారాయన. 

ఆయినా (ప్రభుత్వం తగిన విధంగా వ్యవహరించలేదనీ అమూల్యమైన ఒక యువకుడిని 

పోగొట్టుకున్నామనీ మాలవ్యా ఫిర్యాదు చేశారు. (పభుత్వం జతిన్దానును హత్య 

చేసిందని అమర్నాథ్ దత్ ఆరోపించారు. కె. సి. నియోగి, జైదీల ధైర్య పాహసా 

లను మెచ్చుకున్నారు. పురుషో త్తమదాస్ ఠాకూర్దాన్ మాట్లాడుతూ నేరాలను తాము 

సమర్ధ్థించటోమనీ అయినా (ప్రభుత్వం (పతీకారచర్య తీసుకోవడం (ప్రారంభించినట్టయితే 

తామ తమ సహచరులూ ఊరుకోటోమని స్పష్టం చేళారు. 

ఆఖరున వాయిదా తీర్మానం మీద ఓటింగ్ జరిగింది, 55 ఓట్లతో నెగ్గింది. (పతి 

కూలంగా 47 ఓట్లు పడ్డాయి. (ప్రభుత్వాన్ని శాసనసభలో అభిళంనించారు. బయట 

దేశప్రజలు గర్జించారు. 

శారదా చిల్లు 

సమాజంలోని చెడుగులను తొలగించేందుకు కొన్ని చట్టాలను ఆమోదించాడానికి 
శాసనసభలోని జాతీయవాదులు ఎంతో కృషి చేశారు. వాల్య వివాహాలు వాటి ఫలితంగా 

భాలికలకు వైధవ్యం (ప్రాప్తించడం, ముఖ్యంగా హిందూవుల్లో అటువంటి చెడుగుల్లో 

ఒకట్. ఈ విషయంలో అజ్మీర్కు చెందిన రాయ్ బహాదుర్ హర్బిలాన్ శారద 
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గణనీయమైన కృషి చేశారు. మూడవ శాసనసభ సమావేశ మైన కాలమంతా, ఆయన 

తమ, బాల్యవివాహాల బిల్లును (ప్రవేశ పెట్టడంలో ఎంతో కృషి చేశారు. ఈ బిల్లు, 

శారదా బిల్లుగా (ప్రభ్యాతిగాంచింది. 18 ఏండ్లలోపు బాలురకూ 14 ఏండ్లలోపు బాలికలకు 

వివాహాలు జరుగకుండా అపడమే ఈ బిల్లు ఉద్దేశ్యం. (ప్రభుత్వం ఈ బిల్లు విష 

యంలో అంత (శ్రద్ద చూపలేదు. దేశంలోని సనా౭నులు కొంతమంది ఈ బిల్లును 

వ్యతిరేకించారు. అయితే మోతీలాల్ నెహ్రు, జిన్నావంటి అధునాతనులూ ఎచ్. ఎస్. 

కుం[జు, ఎచ్. పి. మోడి వంటి ఉదారవాదులూ బిల్లును గట్టిగా సమర్థించారు. చివరకు 

బిల్లును శాసనసభ 1929 వెప్టెంబరు 28 వ కదిన, శాసనసమితి నెప్పెంబరు 28 వ 

తేదీన ఆమోదించాయి. సాంఘిక శాసనాల ఆవతరణలో ఇది ఒక మైలురాయి. 

సభా హక్కుల కోసం పోరాటం : 

సభకూ సభ్యులకూ వున్న-అవి ఏపాటివైనా హక్కులూ (పశ్యేక సౌకర్యాలు 

(ప్రభుత్వము అధికార్ల చేతుల్లోకి పోకుండా ఆరిక పేందుకు శాసనసభలోని అధికా రేతర 

సభ్యులు చేసిన కషి, శాసనసభ ద్వారా జరిగిన స్వాతంతపోరాటంలో (పముఖ 

పాత్ర వహించింది. (బ్రిటిషు కామన్సు సభకున్న హక్కులూ (ప్రత్యేక సౌకర్యాలూ 

భారత శాసన సభకు సం|క్ర మించేట్టు సభ్యులు నిజంధనలనూ సం(\పదాయాలనూ 

రూపొందించేందుకు (ప్రయత్నించారు. ఈ కృషిలో 1925 ఆగష్టు 24 నుంచి సభాధ్య 
కులుగా పనిచేసిన వి. జె. పేల్ ఆతిముఖ్యపా(త్ర వహించారు. దీని మూలంగా 

సభ్యుల హక్కులనూ గౌరవాన్ని కాపాడే శక్తివంతమైన వ్యక్తిగా రూపొందడమే కాక 
(ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం వున్న ఒక స్వతంత దేశంలో (ప్రతిపకొనికీ (ప్రతిపక్ష నాయ 

కుడికీ ఉండవలనిన హోదాను కలు౧చేశారు. 82 

ఈ పోరాటం సుదీర్హంగా జరిగింది. ఇందులోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలను 
మ్యాతమే పరిశీలిద్దాము. 

వి. జె. పటేల్, (ప్రభుత్వ మద్దతుగల టి. రంగాచారియార్తో పోటీ చేసి శాసనసభ 

అధ్యకుల్దె,నపుడు స్వరాజ్యవాది ఆయిన ఈయన స్వాతం(త్యయోధుడుగా తమ పాత్రను 

విడచి పెట్టకుండా సభాధ్యకులుగా ఏవిధంగా పనిచేయగలరని అందరూ అభిప్రాయ 

పడ్డారు. 

శాసనసభ అధ్యతులుగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచీ, తాము 'న్వేచ్చగా 

వ్యవహరించలేకపోతున్నామని అభిప్రాయ పడసాగారు. అన్నిటికీ శాసనసభ కార్య 

దర్శి సలహా మీద ఆధారపిడవలనిరావడమే దీనికి కారణము. ఈ కార్యదర్శి, 
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శాసనస భాధ్యతులకు విధేయులుగా ఉండనక్కరలేదు. అదీగాక దాదాపు అన్ని విష 

యాల్లో ఈ కార్యదర్శి, గవర్నర్ జనరల్కూ ఆయన సమితికీ బాధ్యులు. మామూ 
లుగా ఈ కార్యదర్శి, శాసనసభలో నామినేటెడ్ సభ్యులుగా వుండేవారు. అందువల్ల 

తమకు నచ్చిన పార్టీలో చేరేవారు, ఆపార్టీ కోసం పనిచేనేవారు, ఆ పార్టీ సభ్యులతో 

పాటు టఓటుచేనేవారు. అటువంటి కార్యదర్శి సలహాను నిష్పాకీకమైనదిగానూ 

స్వతం(త్ర మైనదిగానూ సభాధ్యతులు స్వీకరించ లేక పోయేవారు. ఈ విషయమై పటేల్, 

గివర్నర్ జనరల్తో చర్చించారు. ఆ తర్వాత 1928 ఆకులురాలే కాలంనుంచీ కార్య 

దర్శిని శాసనసభకు నామినేటేడ్ చేసే ఆలవాటును మానుకున్నారు. 

అయితే ఇది స్వల్పమైనది. అసలు ముఖ్యమైన విషయం, శాసనసథకు విడిగా 
సిబ్బంది ఆంటూ లేకపోవడం. పటేల్ కోరినమీదట, 1926 జనవరిలో, శాసన 

సభకు విడిగా ఒక కార్యాలయం ఉండాలస్ (ప్రభుత్వానికీ దీనితో ఎటువంటి [(పమేయనూ 

ఉండరాదనీ శిఫార్చు చేస్తున్న తీర్మానాన్ని అధ్యక్ష సమావేశం ఆమోదించింది. అయితే, 

(పభుత్వం దీన్ని పట్టించుకోలేదు. దానితో పేల్ (ప్రభుత్వానికి ఒక సవివరమైన 

పధకాన్ని సమర్చించారు. శాసనసభను, భారత(ప్రభుత్వసు శాసనసభా విభాగాన్నుంచి 

వేరుచేయాలనీ, ఈ కార్యాలయం ఏర్పాటు దానిలోని (ప్రధానమైన అదికార్లు శాసన 

సభాద్యకులద్వారా శాసనసభ అదుపులో వుండాలనీ ఈ పథకంలో (ప్రధానంగా కోరారు. 
(ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిగాయి, కాని ఈ విషయమై (పభుత్వానికీ సభాద్యతులైన 
పటేల్కు మధ్య బేధాభిప్రాయాలు కనిపించాయి. 

1928 వెపైంబరు 5 వ తేదీన సభాద్యకులు పటేల్ ఈ పరిణామాలన్నిటినీ 
సభ్యులకు తెలియ జేశారు. 'వెపైంబరు 22 వ తేదీన (ప్రతిపక నాయకులైన పండిత 
మోతీలాల్ నెహ్రు, 1828 డిశంబరు ఒకటవతేదీ నాటికి శాసనసభకు విడిగా ఒక 

శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. ఈ శాఖలోని 
ఆధికార్లను గవర్నర్ జనరల్ సభాద్యక్షులతో సం(పదించి నియమించాలనీ ఈ అధికార్ల 
మీద (క్రమశిక్షణ తీసుకునే అధికారం సభాధ్యతులకుండాలనీ గవర్నర్ జనరల్కు 

అప్పీలుచేనుకునే అధికారం అటువంటి అధికార్లకు కల్పించాలనికూడా తీర్మానంలో 

కోరారు. తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించిన ఫలితంగా విడిగా ఒక సభ ఏర్పాటైంది. 

సభ్యులూ సభాధ్యకులూ, సభాధ్యక్షస్తానం హోదాను పరిరక్షించుకునేందుకు బాగా 
(శ్రమసడవలని వచ్చింది. కొన్ని (బ్రిటిష్ పత్రికలూ ఆంగ్లోఇండియన్ పత్రికలూ 
సబాధ్యకులపై దుప్పుచారం చేయసాగాయి. 1828 వెప్పెంబరు 4 వ తేదీ గయా(పపాద్ 
సింగ్, సభాధ్యతులమీద జగుగుకున్న ఈ ద్యుష్ఫచారం గురించి చర్చించేందుకు సభ 
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వాయిదా పడాలని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని |పతిపాదించారు. వాయిదాతీర్మానం 

సరిగా లేదని సభాధ్యకులన్నారు. నెపైంబరు 14 వ తేదీన ప్రతిపక్ష నాయకులైన 

పండిత మోతీలాల్ నెహు మళ్ళీ ఈసంగతి (ప్రస్తావించారు. డెయిలీ "టెలిగ్రాఫ్, 

సెమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా విలేఖర్లు సభాధ్యకులకు వ్యతిరేకంగా (ప్రచారం చేస్తున్నారని 

ఆయన ఆరోపించారు. (ప్రభుత్వమే, సభాధ్యకులకు వ్యతిరేకంగా (ప్రచారం చేస్తూ 

వుందని “వయసీర్” సిమ్లా విలేఖరి వ్రాశారు. ఆదరిమిలా చర్చ సందర్భంగా దేశ 

వ్యపహారాల సభ్యుడు ఇతర సభ్యుల మోస్తరుగానే తమ అసంతృప్తిని తెలియచేశారు. 

(ప్రతిపక్ష నాయకులు చేనిన ఆరోపణలు నిజమైనవేనని సభాధ్యతులు ఒక (ప్రకటన 

చేశారు. ఆదరిమిలా అటువంటి వార్తాపత్రికల విలేఖర్ల (పాస్) _పవేశార్హతను 

సభాధ్యక్షులు రద్దుచేశారు. సభాధ్యతలు మళ్ళీ ఆదేశాలిచ్చేవరకు యీవిలేఖర్లకు 

విల్లులుగానీ యితర నోటీసులుగానీ పంపించరాదన్నారు. 

1929 ఏషృపిల్ 11 న (ప్రజా భద్రత బిల్లుమీద చర్చ కొనసాగకుండా, సభాధ్యకు 

పటేల్ తమకు స్వతహాగా వున్న అధికారాన్ని వినియోగించి ఏవిధంగా ఆపుచేసినదీ 

యింతకు ముందే .్ఫమనించాము. ఆమర్నాడు వైసాయి ఉభయసభలనుర్దేశించిమాట్లాడుతూ 

యీవిషయంలో తమ హక్కుల గురించి సభాధ్యతుల నిర్వచనంతో తాము ఏకిభవించటం 

లేదని చెప్పారు. 

ఆదరిమిలా శాసనసభ 1929 నెపైంబర్ 2 న సమావేశం ప్రారంభించింది. 

ఈలోగా సభాధ్యకులయిన పటేల్ వైస్రాయితో చర్చించారు. సభాధ్యతుల తీర్పును 

ఆయన విమర్శించినందుకు, తమ నిరసన తెలియజేశారుకూడా. వైస్రాయికూడా 

తమపట్టు విడువలేదు. అయితే సభాధ్యతులను అగౌరవ పర్చాలన్న వుద్దేశ్యంగానీ. 

ఆయన వరల జోక్యంచేసుకో వాలన్న వుద్దేశ్యంగావీ తమకు లేదని తేలియజేళారు. 

సభ రెండవ శేడిన సమావేశమయినప్పుడు, యీసరిణానూల గురించి సభాధ్యతులు 

సుదీర్హమయిన స. చేశారు. సభలో సభాధ్యక్షులిచ్చే తీర్పులను విమర్శించే 

అధికొరంగావీ, అభిశంసించే అధికారంగానీ సభ్యులకు మాత్రమే వున్నదని వైస్రాయి 

ఆంగికరించనందుకు పటేల్ సంతృప్తి వ్యక్తపరిచారు. ఈ చర్చను యింతటితో 

ముగించవలసిందని ఆయన సభికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తాము ఆధ్య కులుగా వున్నంత 

కాలం, సభ్యులూ, సభాధ్యక్షులూ రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి సతు. సభాభవనంలో 

రాజ్యాంగమే అత్యున్నత మైనదనీ చెప్పారు. 83 

సభా భవనానికి పోలీనులను కాపలాపెళ్లు విషయమై కూడా పేల్ (ప్రభుత్వం 

తోనూ, ఆధికార్లతోనూ పోరాడవలసి వచ్చింది. 1928 ఏప్రిల్ 8 నాటి బాంబు 
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సంఘటన తర్వాత, సభా భద్రత సమస్య తలయెత్తింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీ 
లించేందుకు, సభాధ్యకు లైన పటేల్, దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడి అధ్యక్షతన ఒక 
సంఘాన్ని నియమించారు ; వాద(ప్రతివాదాలు జరిగాయి. 1580 జనవరి 20 వ తేదీన 
(పేక్షకుల గేలరీలో యూనిఫారం ధరించిన పోలీసులు కూర్చుని వుండటం సభాధ్యక్షులు 
గిమవించి, గేలరీలను ఖాళీ చేయవలనిందిగా ఆదేశించారు. విధిలేక పోలీసులు అక్కడి 
నుంచి వెళ్లి పోవలని వచ్చింది. శాసనసభా భవనానికి కాపలాగా పోలీనులను నియ 
మించే విషయమై, తమకూ భారత (ప్రభుత్వానికీ-ఢిల్లీ పష్టానిక (ప్రభుత్వవికే మధ్య 
లేదాభిపాయాల ఫలితంగా తీవ్రమయిన పరిన్టితి ఏర్పడిందని, సభాధ్యక్షులు, సభ్యులకు 
తెలియజేశారు. సభా భవనంలో, సభాధ్యతుల ఆధికారం ఉన్నత మైందనీ భదత 
చర్యలకు సంబంధించి సభాధ్యకుల నిర్ణయమే తుది నిర్ణయమనీ, ఆయన అనుమతి 

లేనిది సభా ప్రాంగణంలో ఎటువంటి చర్య తీసుకోరాదనీ, సభాధ్యకులుగా తమ వైఖరిని 

స్పష్టం చేశారు. కాని (ప్రభుత్వం మాగం, సభాధ్యకుల భదత, సభ్యుల భద్రతా 

తమ బాధ్యత అనీ, దానికిగానూ అవసరమైనంత మంది పోలీసులను నియమించే అధి 
కారం తమకుందని (పభుత్వం పట్టు ఐట్టింది. ఈ విషయమై (ప్రభుత్వం తన వైఖరిని 

పునరాలోచించాలని, సభాధక్యులు వ్యక్తం చేశారు. ఈలోగా విలేఖర్లు కూర్చునే గేలరీలు 

తప్ప, మిగతా గేలరీలన్నింటినీ మూసివేయవలసిందని ఆదేశించారు. 

ఈ సందర్భంలో వైస్రాయి జోక్యం చేసుకుని, సభాధ్యకులతోనూ, (ప్రతిపక్ష 
నాయకులతోనూ, శాసనసభ్యులై న యితర పార్టీల నాయకులరోనూ, చర్చలు జరిపారు. 

ఈ విషయమై ఒక అంగీకారానికి వచ్చేందుకు ఫిబ్రవరి 20 వ శేదీన శాసనసభలో 
చేసిన (ప్రతిపాదన (ప్రాతిపదిక కాగలదని వైస్రాయి ఆన్నారు. (ప్రభుత్వం, శాసనసభకు 

సహాయంగావుండేందుకు ఒక సీనియర్ అధికారిని నియమిస్తుందనీ, సభాభవనంలో భద్రత 
విషయంలో సభాధ్యతునికి ఆయన బాధ్యతవహిస్తారనీ, ఒప్పందంలో ముఖ్యంగా పేర్కొ 

న్నారు. సభా భవనం వెలుపలి భద్రత విషయమై ఆ తర్వాత పరిశీలించవచ్చునని 

అభిపాయపడ్త్డాద. ఈలోగా, సభా భవనం వెలుపల పోలీసులకు ఇచ్చే ఆదేళా 

లన్నిటినీ, సభాధ్యకుల ఆమోదండో రూపొదించవలనీ వుంటుంది. ఆయన స్థానిక 
(ప్రభుత్వ సలహా మీద వ్యవహరిస్తారు, ఇది సంతృ_్టిక రమైన పరిష్కారం కాగలదని 
సభాధ్యక్యులు ఆశింశారు. 

సభ్యుల హక్కులూ, (ప్రర్యేక సౌకర్యాలకోసం, వారిహోదాకోసం, సభాధ్యతులూ, 
సభ్యులూ యీ విధంగా అడుగడుగునా పోరాటం జురవవలన్వచ్చింది. ఈ హక్కుల 

వల్ల ఇంగ్లండ్లోని కామన్స్ సభకు వున్న హోదా భారత శాసనసభ్యులకుకాడా సంక 
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మించగలదన్న భయంతో అధికార్లు ఈ చర్యలను (ప్రతిఘట్టంలోనూ [పతిఘటించారు. 

భారతీయులుఎంతో ముందుచూపుతో చేసిన కృషి ఇది. 

స్వాతం[త్య పతాకావిష్కరణ : 

శాసనసభలో యీ గొడవంతా జరుగుతూవుండగా, బైట (ప్రజలు, (బిటిష్ 

పౌ(మాజ్యవాద తత్వంతో పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్నారు. వైమన్ సంఘాన్ని బహి 

పరించినప్పుడు కరెన్సీ, ఉక్కు రక్షణ, (ప్రజాభ(ద్రత, బిల్లులమీద శాసనసభలో 

చర్చ జరిగినప్పుడూ, (ప్రజల మారుతున్న భావాలు (పస్ఫుటమయ్యాయి. అయినప్పటికీ, 

శాసనసభల వెలుపల జరుగుతున్న వాటికి యివి ఏ మాతం కొలబద్ధలుకావు. 

1928లో గాంధీజీ తమ సత్యాగ్రహ సాధనాన్ని తమ కుడిభుజమయిన సర్దార్ 

వల్లభాయ్ పటేల్ ద్వారా (ప్రయోగించారు. బార్జోలీలో కర్షకులు పటేల్ నాయకత్వంలో 

పన్నుల నిరాకరణోద్యమాన్ని నిర్వహించారు. గాంధీజీ 1928 డిశంబరులో, 

కలక త్తాలో జరిగిన కాం(గెసు మహాసభకు హాజరయ్యారు అంటే, యింకా రాజకీయ 

రంగానికి దూరంగా వుండాలని ఆయన అనుకో లేదన్నమాట. పూర్తి స్వాతంత్ర్యం 

కావాలనికోరుతూ మద్రాను మహాసభలో ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని మార్చి, నెహ్రూ 

నివేదికలో పేర్కొన్న విధంగా పూర్తి డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి కావాలని కోరుతూ 

మరొక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. అదే సమయంలో బ్రిటిషు (ప్రభుత్వానికి ఒక 

అల్లి మేటం (అంతిమ తీర్మానం) యిచ్చారు. 1828 ఆఖరునాటికి (బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం 

నెహ్రు నివేదికను ఆమోదించకపోయినట్టయితే, కాం(గెను సంపూర్ణ స్వాతం(్ర్య 

సాధనకోసం తన అహింసాత్మక సహాయనిరాక రణోద్యమాన్ని మళ్లీ ప్రారంభిస్తుందని, 

కాం(గెను హెచ్చరించింది. ఈసారి సహాయనిరాకరణోద్యం పన్నుల చెల్లింపు నిరా 

కరణతో (ప్రారంభమవుతుంది. 1928 మార్చిలో గాంధిజీ మాట్లాడుతూ పౌరో ల్లంఘనం 
వల్లా, పన్నుల చెల్లింపు నిరాక రణవల్లా సంభవించే బహ్మాండమెన ఫలితాల గురించి 

తమకు పూర్తిగా తెలుసునని చెప్పారు. ''స్వాతంత్యం సాధించాలన్న ఉన్మాదంతో 

వున్న నా బోటివాడు (ప్రమాదాలకు నిద్దపడక తప్పదు"'!5* అన్నారు, 

దేశంలోని యువజనులూ, కార్మికులూ ఏ విధంగా అఆలోచిస్తునదీ, మీరట్ 

కుట్రకేను, లాహోర్ కు(ట్రకేసు, జతీన్దాసు వీరమరణంవల్ల స్పష్టం అయింది. 

అన్నిటినీ మించినది, సైమన్ సంఘాన్ని బహిష్క-రించటం. 

1929 మధ్యనాటికి, ఆందోళన చెందిన భారతీయులు పోరాటపథంచైపు పురోగ 

మిస్తున్నారని, వారిని శాంతింపచేయడం అవసరమనీ వైస్రాయ్ లార్డ్ అర్విన్ దాగా 
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గుర్తించారు. ఆ సమయానికి ఇంగ్లండులో లేబర్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చింది. 
వేసవిలో ఆయన స్వదేశం వెళ్ళారు. భారతదేశంలో (బ్రిటిషు విధానం గురించీ వైమన్ 
నివేదికను (ప్రచురించిన తర్వాత రాజ్యాంగాన్ని తయారుచేయడంలో భారతీయులకు 
సంబంధం ఉండేట్టు చేయడంగురించీ చేయబోతున్న (ప్రకటన గురించి ఆయన (ప్రభు 
త్వంతో సంప్రదించారు. ఈ లోగా నైమన్ సంఘం నివేదిక ఇంకా నీద్దం కాక 
పోవడంవల్ల శాసనసభకు 1929 ఆకులురాలేకాలంలో జరుగవలనిన ఎన్నికలను వాయిదా 
వేయబోతున్నట్టు వైన్రాయ్ మే నెలలో (ప్రకటించారు. 

ఇంగ్లాండునుంచి తిరిగివచ్చిన తర్వాత 1929 అక్షోదిరు 81! వ తేదీన వైన్రాయ్: 

"భారతదేశంలో రాజ్యాంగ పరమైన అభివృద్ది ఫలితంగా డొమినియన్ "(ప్రతిపత్తి 
ఏర్పాటు కాగలదని 1917వ సంవత్సరపు (ప్రకటనల్లోనే పేర్కొన్నట్టు తమ 
(పళుత్వంతరపున (ప్రకటించేందుకు తమకు ఆధికారమిచ్చినట్టు” (ప్రకటించారు. 85 

దీనితో, భారతదేశంలో బిటిషువారి ఉద్దేశ్యాల గురించి ఎటువంటి సందేహాలు 
ఉండనక్క-రలేదని వైన్రాయ్ ఆభిప్రాయపడ్డారు. రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో 
భారతీయులకుకూడా పా(త్ర కల్పించే విషయమై (పస్తావిస్తూ ఆయన _వైమన్ సంఘం 
తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత (ప్రభుత్వం దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత (బ్రిటిషు 
(పభుత్వం [బ్రిటిషు ఇండియా (పతినిధులనూ సంస్థానాల (ప్రతినిధులనూ, బ్రిటిషు 
ఇండియా సమస్యల గురించీ అఖిలభారత సమస్యల గురించీ చర్చించేందుకు ఆహ్వా 
నిస్తుందని తేలియచేశారు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే. మరికొన్ని రాజ్యాంగ సంస్క 
రణలకు సంబంధించిన సమస్యల గురించి చర్చించేందుకు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని 

ఏర్పాటు చేస్తారన్నమాట. నెమన్ సంఘంలో భారతీయులను నియమించనందుకు 

(పజల్లోకలిగిన చిరాకును తోలగించేందుకు ఈవిధంగా తల పెట్టారు. 

వెస్రాయ్ (ప్రకటనగురించి చర్చించేందుకు (పముఖ రాజకీయ నాయకులు ఢిల్లీలో 

నవంబరు ఒకటవ తేదీన సమావేశమయ్యారు. (ప్రముఖ కాం(గైసు నాయకులూ 
ఉదారవాది నాయకులూ సమావేకానికి హాజరయారు. వీరిలో గాంధీజీ, మాలవ్యా, 
మోతీలాల్ నెహ్రూ, జవహర్ లాల్ నెహు, సుభాష్చం(ద్రబోన్, తేజ్ బహదూర్ సప 
పాల్గొన్న ఈ సమావేశంలో ఒక(ప్రకటన విడుదలచేశారు. “బ్రిటిషు (ప్రభుత్వానికి మా 
సహకారాన్ని . అందివ్వగలమనే ఆశిస్తున్నాము. ఆయితే డేశ(పజలకు విశ్వాసం 
కలిగేందుకూ దేశంలోని (ప్రధానమైన రాజకీయ సంస్థల సహకారాన్ని పొందేందుకూ 
(వళుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవలని వుంటుంది. (రాజుకీయ ఖైదీలకు క మావిక్ష 

పెట్టడంవంటివి), కొన్ని ఆంశాల గురించి స్పష్టంగా తెలియచేయవలని వుంటుంది” 
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ఆని (ప్రకటనమీద సంతకాలు చేసినవారు పేర్కొన్నారు. (ప్రకటనలో ఇంకా 
ఈవిధంగా అన్నారు: 

“ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేస్తున్న ఈ సమావేశం డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి గురించి కాక, 
చర్చించడానికి డొమినియన్ రాజ్యాంగానికి ఒక పథకాన్ని తయారుచేయడానికి 

జరుగుతుందని తెలుస్తోంది" 86 

వైన్రాయ్ డిశంబరు 28న గాంధీజీ, జిన్నా, మోతీలాల్ నెహ్రూ, సృపు మరికొందరినీ 
తమ భవనానికి పిలిపించారు. (ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేయబోతున్న రౌండు “టేబుల్ 

సమావేశంలో భారతదేశంలో డొమినియన్ (ప్రతిపత్తిని ఏర్పాటు చేసేందుకు 

రాజ్యాంగం ముసాయిదాను తయారు చేస్తారనీ, ఈరాజ్వాంగాన్ని వెంటనే అమలు 

పరుస్తారనీ వాగ్దానం చేయవలనిందని కాం(గను నాయకులు కోరారు. అటువంటి 

వాగ్దానంచేనే స్టితిలో వైస్రాయ్ లేడనీ స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. సమావేశం 
నిరుపయోగ మైంది. 

ఈ పరిస్దితిలో భారత జాతీయ కాం(గెసు, 1929 ఆఖరులో లాహోర్లో సమావేశ 

చెంధి. భారత యువజనుల ఆదర్శమూర్తి అయిన సండిత జవహర్లాల్ నెహు 

సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించాదు. ఆయన అధ్యక్షతన గాంధీజీ (పధాన తీర్మానాన్ని 

1పతిపాదించారు: 

“ఈ కాం్యగెసు, గత ఏడాది కలకత్తా మహాసభలో ఆమోదించిన తీర్మానానికి 
అనుగుణంగా కాం(గ్రెసుపార్టీ ప్రణాళికలోని ఒకటవ (ప్రకరణలో పేర్కొన్న స్వరాజ్ 
అన్న పదానికి ఆర్హం సంపూర్ణ స్వాతం[త్యమనీ, న్మెహు నివేదికలోని పథకం 

మొత్తం ఇక చెల్ల నేరదనీ, ఇక మీద కాం(గెసు సభ్యులందరూ సంపూర్ణ స్వాతం(త్యం 

కోసం కృషిచేయాలసీ (పకటిష్తూవుంది. 87 

ఇప్పుడు (ప్రజలు కోరుతున్నది సంపూర్ణ స్వాతం్యత్యమని తేటతెల్లమైంది. 
కాం్యగెసు సభ్యుల దృష్టి చలించకుండా వుండేందుకుగాను ఇకమీద శాసనసభకు జరిగే 
ఎన్నికల్లో కాం్యగెను సభ్యులు పాల్గొనరాదని ఆదేశించారు. శాసనసభల నుంచీ ఇతర 

సంఘాలనుంచీ కౌం్యగెను సభ్యులు రాజీనామా చేయాలని ఆఖరుకు ఆదేశించారు. 

అన్ని వైపులా ఉత్సాహం సెల్లుబుకుతూ వుండగా 1929 డిశంబరు 81వ తేదీ రాత్రి 

12 గంటలు కొట్టినతర్వాత, స్వాతం(త్య పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. శాసనసభల్లో 
స్వాతం(త్య (ప్రతిధ్వనీ ఏ విధంగా వ్యాసించినదీ తర్వాతి అధ్యాయంలో చూడగలం. 

1927-29 మధ్యకాలంలో దేశప్రజలు తను బలాన్ని కూడ గట్టుకుంటున్నార ని 
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మాకం చెప్పగలం. (పతిఘటనజ్యోతి, (ప్రతికూలమైన గాలులు అప్పుడ ప్పుడూ 

అల్లల్లాడించినా , శాసనసభలో జాజ్జ్వలమానంగా వెలుగుకూ నేవుంది. 
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అయిదవ అధ్యాయం 

స్వరాజ్య వాదులులేని శాసనసభ : 

1930_1934 

లావోర్ కాం(గెస్ _ ఆ తర్వాత 

1929 డిశంబరులో లాహోర్లో జరిగిన కాంగెను మహాసభ, సంపూర్ణ 
ప్వాతం(త్యం కోసం పోరాడలవనిందని (ప్రజలను ఉద్భోధించింది. 19880 లో 

దేశంలో కల కలం బయలు దేరింది. కార్యాచరణ పధకాన్ని తయారు చేయవలనిందని . 
లాహోర్ కాం(గెసు అఖిల భారత కాంగ్రెసు సంఘా న్ని ఆదేశించింది. పోరాటం 

(ఫారంభించేందుకు గాంధీజీ ఉత్తర్వు జారీచేయవలని వుంది. ఆ సమయంలో దేళ 

(పజలందరూ ఉత్పుకతతో ఎదురుచూడ సాగారు. ముందు ఏం జరుగబోతున్న దోనని.- 
“రథ చక్రాలు తిరగడం ప్రారంభించాయి. అయితే ఎక్కడ ఏవిధంగా (ప్రారంభించా 

లన్నది ఇంకా అగమ్యగోచరంగా వుంది" అని జవహర్లాల్వెెహు ఆ తర్వాత 

వాశారు.! 

లాహోర్ కాం(ెసు విర్ణయాలను అమలుపరచేందుకు చర్యలు తీసుకోవడానికి కొత్త 
కాంగ్రెసు కార్యావర్గం 1880 జనవరి 2 వ తేదీన సమావేశమైంది. మొట్టమొదట, 
శాసన సమితులను బహీష్క-రించే విషయమై (ప్రారంభించింది. రిజిస్టరయిన ఓటర్లు 
లాహోర్ కాంగ్రాను ఆదేశాన్ని అనుసరించి శాసన సమికుల్లో తమ సభ్యత్వానికి రాజీ 
నామౌనివ్వని సభ్యులు రాజీనామా చేసేట్టు చూడాలని పేర్కొన్నారు. శాసన సమికు 

లకు ముందు ముందు జరిగే ఎన్నికల్లో పాల్గొనరాదని కూడా ఓటర్లను కోరింది. జనవరి 
26 వ శేదీని స్వాతం(త్యదినంగా దేశమంతటా ఉత్సవాలు జరుపుకునేందుకు నిశ్చ 

యించింది. గాంధీజీ, స్వాతం[(త్య (ప్రకటన నొకదాన్ని తయారు చేశారు. దీన్ని 

కాం_గైను కార్యవర్గం ఆమోదించిది. “మా దేశానికి అవాంతరంగా తయారైన పాల 
నకు ఇకమీద అఆణీగిమణిగి వుండడం, మానవుడి పట్లా దేవుడిపట్లా కూడా ఆత్యాచారమే 

అవుతుంది 2 ” అని ఈ (ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ (ప్రకటనను దేశమంతటా 
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పట్టణాల్లోనూ పల్లెల్లోనూ (ప్రజలకు చదివి వినిపించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పూర్ణ 
స్వరాజ్యస్థాపనకు, కాం్యగెను ఇచ్చే ఆదేశాలను అనుసరిస్తామని (_పజలు (ప్రతిజ్ఞపూనేట్టు 

చేయాలని కూడా నిర్ణయించుకున్నారు. స్వాతం(త్యదినాన్ని పాటించేందుకు అన్ని 

ఏర్పాట్లు జరుగుతూండగా ప్రజలు అంతకు ముందెన్నడూ లేనంత ఉత్సాహాన్ని (పద 

రించారు. 3 

ఈ సమయంలో ఢిల్లీలో 1980 జనవరి 20 వ తేదీన శాసనసభ ఆరవ సమావేళం 

(ప్రారంభమైంది. కాంగ్రెసు ఆదేశాన్ననుసరించి ఇరవై ఏడుగురు శాసనసభ్యులు 

రాజీనామా చేశారు. దీనితో (ప్రతిపక్షమెన స్వరాజ్యవాదుల బృందం, శాసన సభనుంచి 

పూర్తిగా తొలగిపోయింది. వారి స్థానాన్ని పండిత మదనమోహన్ మాలవ్యా నాయ 

కత్వంలో జాతీయవాదుల పార్టీ ఆ(కమించింది. రాజీనామాచేయని కొంత మంది 

స్వరాజ్యవాదులు, వెనుక బెంచీలకు వెళ్లవలని వచ్చింది. అప్పటి శాసనసభలో గొడవ 

జరిగే అవకాశమే లేకపోయింది. * 

ఆయితే ఈ (ప్రశాంతతను సభాధ్యత్యులే కొంత బెదర కొట్టారు. కాంగ్రెసు తీర్మా 

. వించినప్పటికీ సభాధ్యక్ష పదవికి రాజీనామాచేయని వి. జె, పటేల్, మొదటి రోజునే 
శాసనసభా భవనానికి భద్రత ఏర్పాట్లగురించి వివాదాన్ని లేవతీశారు. కొంత ఉఊద్రికృత 

ఏర్పడింది కాని దరిమిలా ఒక అంగీకారం కుదిరింది. (నాల్లవ అధ్యాయం చూడుడు) 

ఆ మరునాడు, శాసనసభలను నిషేధించే విషయమై తమ వైఖరిని సభాధ్యతులు స్పష్టం 
చేశారు. ఏదైనా ఒక రాజకీయపార్టీ ఆదేశాన్ని సభాధ్యతులు అనుసరించరాదనీ 

అందుకే తాము రాజీనామాచేయలేదనీ చెప్పారు. “భారతదేశంలో నెలకొనివున్న పరి 

స్థితుల దృష్ట్యా దేశ (శేయస్సుకోసం శాసనసభాధ్యతులు ఇంతకంటే న్వేచ్చవుందేస్తానం 

కోసం రాజీనామా చేయవలసిరావచ్చు”౨ నని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంశే 

ముందుగా నోటీసు ఇవ్వడ మన్నమాట. | 

లాహోర్ కాం(గను నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా పౌర ఉల్లంఘనకు సన్నాహాలు 

జరుగుతున్న దృష్ట్యా వెన్రాయ్కూడా (ప్రభుత్వ విధానాన్ని స్పష్టంచేయడంలో జాగుచేయ 

లేదు. జనవరి 25న ఆయన శాసనసభ్యులనుద్దేశించి మాట్లాడారు. 1929 అక్టోబరు 
81న తాము చేనిన (ప్రకటనవల్ల కలిగిన సందేహాలను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించారు. 

ఆ సందర్భంలో తాము, భారత రాజ్యాంగ అభివృద్ధి లక్ష్యం గురించి వివరించామనీ 

లక్ష్యసాధనలో దాన్ని ముడిపెట్టరాదనీ చెప్పారు. “భారత రాజకీయవర్గాలకూ భారత 
(వభుత్వానికి మధ్య రాజీ కుదిరేందుకు తాము అన్నివిధాలా కృషి చేస్తామని చెప్పారు. 

అప్పుడు (గేట్ (బ్రిటన్ - భారతదేశమూ కలిని (ప్రస్తుత ఇబ్బందులకు ఒక ఫరిష్యార 
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మార్గాన్ని కనిషె'కే వీలు కలుగుతుంద”ోని వైన్రాయ్ అన్నారు. లాహోర్ కాం(ాసు 
నిర్ణయాల గురించి (ప్రస్తావిస్తా ఆయన, ఈ విధంగా హెచ్చరించారు. 

“శాంతిభదతల పరిరక్షణకు నామీదా నా _పభుత్వంమీదా వున్న బాధ్యతను నేను 

పూరర్తిగా నిర్వర్తిస్తాను.” 6 
దండి యాత 

ఈ ముఖ్యమైన (ప్రకటనలు వినడమేకాక శాసనసభ అనేక బిల్లుల గురించి చర్చ 
జరిపింది. నిజ్వమెన _పతిపక్షదుంటూ లేకపోవడంతో ఈ బిల్లులను ఆమోదించడంలో 

(ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకపోయింది. రైల్వే బడ్జెటునుకూడా కొంత చర్చ 
తర్వాత ఆమోదించారు. 

ఈలోగా, శాసనసభల వేలుపల వాతావరణం వేడెక్కుతూవుంది. జనవరి 26న 

చేశవ్యా ప్తంగా ఉత్పవాలు జరిగాయి. గాంధీజీ ఇంకా సంఘర్షణకు దిగలేదు. జనవరి 

80న ఆయన “యంగ్ ఇండియాలో పదకొండు అంశాలను పేర్కొంటూ వీటి 

విషయమై వెన్రాయ్, భారతియులను సంత్ప వ్తిసరచాలని కోరారు. గాంధీజీ తమ 

పదకొండు అంశాలలో “పూర్ణ స్వాతంత్ర్యం" ఆన్న కాంగ్రాసుకోరికను సడలించారని 

కాంగెసు అధ్యక్షుల్టైన జవహర్లాల్ నెహుతోపాటు చాలామంది భారతీయ నాయకులు 
అభిప్రాయపడినప్పటికీ గాంధీజీ మాత్రం స్వాతం(త్యం బహిర్ స్వరూవం గురించి 

తమకు ఆంత పట్టింపులేదనీ తమకు కావలసింది స్వరాజ్యమని పేర్కొంటూ, వైన్రాయ్ 
కనుక ఈ అంశాల విషయమై భారతీయులను సంక్ళ ప్తిపరచినట్టయి తే పొర ఉల్లంఘన 

గురించి _సస్తావించటోమనీ ఆధిప్రాయ (ప్రకటన 'న్వేచ్చ వుండే ఎటువంటి సమా 

వేశంలోనైనా కాం[గెసు హృదయపూర్వకంగా పాల్గొంటుందనీ (ప్రకటించారు. 

పభుత్వం దీనికి ఎటువంటి సమాధానమూ ఇవ్వకపోవడంతో గాంధీజీ ఫి(బవరి 

ఆఖరులో ఉప్పు చట్లాలమీద పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేందుకు నిశ్చ 
బి aw 

యించారు. _“కీదలదృష్ట్యా ఉప్పుపన్ను అన్నిటికంటే అన్యాయమైనది కావడంచేత 

స్వాతం (త్య ఉద్యమాన్ని గాంధీజీ, ఉప్పు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడంతో (ప్రారంభించాలని 

నిశ్చయించారు. ఈ చట్టంవల్ల (ప్రజలు, ఉప్పును తయారుచేసుకునే వీలులేకుండా 

పోయింది. గాంధీజీ మార్చి 2వ తేదీన మళ్ళీ వైనారాయ్కి (వ్రాకారు. టబిటిష్ 

పాలనవల్ల భారతదేశంలో కలిగిన చెడుగులను తొలగించవలనిందని ఆయన వైన్రాయ్క 
విజ్ఞప్తి చేశారు. వైస్రాయ్ ఆటువంటిచర్య తీసుకోకపోయినట్టయికే, తామూ తమ సహ 
చరులు దండిలో సముద్ర తీరానికివెళ్లి అక్కడ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తామని గాంధీజీ వైన్ 
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రాయ్కి తెలియచేశారు. వైన్రాయ్ నుంచి తుంచినట్టుగా వ్యతిరేకంగా సమాధానం 

వచ్చింది. సంప్రదింపులకు ఎటువంటి అవకాశమూ లేకపోవడంతో గాంధీజీ డెబ్బయి 

తొమ్మండుగురు సహచరులతో దండికి దేశృప్రజలందరూ అభినందిస్తూవుండగా 141 

మైళ్ళ యాతి ప్రారంభించారు. ఈలోగా (ప్రభుత్వం చూస్తూ వూరుకోలేదు. గాంరీజీ 

దండియాశత్ర (ప్రారంభించకముందే గుజరాత్లోని బొర్సాద్ తాలూకాలోని ఒక 

(గ్రామంలో మార్చి 7వ తేదీన బహిరంగ సమావేశంలో ఉపన్యనీస్తూవుండగా సర్దార్ 

వల్లభాయ్ పటేల్ను ఆరెన్టు చేశారు. ప్వాతంత్యయోధులకు ఇది హెచ్చిరిక అయింది. 

శాసనసభ విషయంలో మాలవ్య నిస్పృహ 

వటేల్ అరెస్టయినపుడు ఢిల్లీలో శాసనసభ సమావేశం జరుగుతూవుంది. సర్దార్ 

వేల్ అరెన్లు గురించి చర్చించేందుకు సభ వాయిదాపడాలని (ప్రతిపక్ష నాయకులైన 

పండిత మదనమోహన్ మాలవ్యా 10వ తేదీన కోరారు. అనుమతి లభించింది. 

మాలవ్యా, (పభుత్వాన్ని రెండు ఆంశాల విషయంలో ఖండించారు. ఒకటి; (పభుత్వం, 

వపేల్ను, ఇంకా ఉపన్యనసించకముందే అరెస్టుచేని అప్పుడు అమల్లోవున్న చట్టాన్ని 

ఉల్లంఘించింది. రెండు ; గాంధీజీ (ప్రతిపాదనలన్నిటినీ (తోనిపుచ్చి (పభుత్వం, 

అహింసాయుత ఉద్యమాన్ని (పారంభించడంకంల గాంధీజీకి మరొకమార్గం లేకుండా 

సింది. “స్వయంపాలన కావాలన్న భారతీయుల ఆ(క్రందనను ఢీ గాంధీ ఉద్యమం 

(ప్రతివించిన్తుందన్న అంశౌన్ని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.” అన్నారాయన. క (ప్రస్తుత 

పరిస్టితి తీవ్రమెనదవీ చట్టాన్ని సవరించినపుడు డొమినియన్ (ప్రతిపత్తిని (ప్రక 

టించేందుకు నీద్ధపడివుండాలనీ భారత (ప్రభుత్వం (బీటిమ (ప్రభుత్వానికి తెలియచేయాలని 

మాలవ్యా కోరారు. (బ్రిటీషు (ప్రభుత్వం అందుకు నిద్ధపడనిచో ఈ విషయాన్ని ఐక్య 

రాజ్యసమితికి (లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్కు) నివేదించవలనివుంటుందవీ ఆయన హెచ్చరించారు. 

ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారతదేశానికి అప్పటికే సభ్యత్వముంది.9 

ని.ఎస్. రంగఅయ్యర్, మాలవ్యాను సమర్థిస్తూ గాంధీజీజ్ఞె ల్లో వుండగా ఏమా(క్రం దేశ 

భక్రివున్న భారతీయుడూ రౌండ్ కేబుల్ సమావేశానికి హాజరుకాటోడని గుర్తుంచుకో 

వలనిందని (ప్రభుత్వానికి ' చెప్పారు.!0 (ప్రభుత్వం అఆణిచిపెప్టే విధానాన్ని మానుకుని, 

(వజాభిప్రాయాన్నీ గాంధీజీవంటి గొప్ప నాయకుల అభిిపాయాన్నీ మన్నించడం 

మంచిదని ఎం. ఎన్. అనే [ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 

అయితే మౌల్వి మహమ్మద్ యాకూబ్ ఖాన్ , మాలవ్యాతో అంగీకరించలేదు. నిజా 

నికి పటేల్ను అరెస్టు చేయడం, అమల్లోవున్న చట్టాన్ని ఉల్లఘించడం కాదని ఆయన 

వాదించారు. అదీకాక కౌం(గెసు అనుసరిస్తున్న విధానంవల్ల దేశంలో ఆరాచక మూ 
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కల్లోలమూ పఏర్పడుకాయని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. 1! జిన్నా కూడా గాంధీజీ 
(ప్రారంభించిన ఉద్యమంతో తాము ఆంగీకరించడంలేదని స్పష్టం చేశారు. “ప్రభుత్వానికి 

సంబంధించినంతవరకూ ఈ ఉద్యమాన్ని బెదరింపుగాగాని బలవంత ౦ పెట్టడంగాని ఉపయో 

గించడం నాకిష్టం లేదు” అని కూడా ఆయన చెప్పారు. 12 ఆయితే సర్దార్ వేల్, 

శికస్మృతికిందికివచ్చే ఉపన్యాసమేదీ చేయలేదని తాము భావిస్తున్నట్టు మాత్రం చెప్పారు. 

చివరకు, సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. మాలవ్యా వాయిదా తీర్మానం 58 ఒట్లతో వీగి 

పోయింది. అనుకూలంగా 80 ఓట్లు మా(త్రమే వచ్చాయి. ఇండి పెండెంట్లు ఎక్కువ 

మంది తటస్థంగా వున్నారు. మున్లింసభ్యులందరూ (పళుత్వంతో ఓటు చేశారు. 

మాలవ్యా అప్పుడు కూడా అంత నిస్పృహ చెందలేదు. మార్చి 18న, (ప్రభుత్వం 

జవుళి పరిశ్రమ (రక్షణ) బిల్లును శాసనసభలో (ప్రవేశ పెట్టినపుడు (ప్రభుత్వం 

వ్యవహరించిన తీరు ఆయనకు పూర్తిగా నిరాశ కలిగించింది. ఈ బిల్లుకింద ఇంగ్లండు 

తప్ప, మిగత అన్నిదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే జవుళ వస్త్రాల మీద నూటికి 

ఇర వైవంతుల దిగుమతి సుంకాన్ని విధిస్తారు. ఇంగ్లండు నుంచి దిగుమతి చేసుకునే 

జవుళి వస్తా9ల మీద నూటికి 15 వంకులు మాత్రమే విధిస్తారు. అంటే 5 శాతం 

తక్కువన్న మాట. (బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఈవిధంగా (ప్రత్యేక సౌకర్యం కల్పించ 

డాన్ని మాలవ్యా, కుం(జ్ర బిశ్వనాద్ దాస్, ఘనశ్యామదాస్-చమన్లాల్ -జయకర్-కె. ని. 

నియోగి-ఇంకా చాలామంది వ్యతిరేకించారు. (ప్రభుత్వాన్ని సమర్దించినవారు కూడా 

లేకపోలేదు. జిన్నా ఎటూ స్పష్టంగా చేప్పలేదు. మార్చి 27 న ఏ దేశం నుంచి 

దిగుమతి చేసుకునే జవుళి సస్తాలైన వాటి మీద విధించేనుంకం సమానంగా ఉండాలని 

పేర్కొంటూ మాలవ్యా ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. సవరణ మీద అసలు 

బిల్లు మీద మూడు రోజులపాటు హోరాహోరి చర్చ జరిగింది. మార్చి 81న 

మాలవ్యా సవరణ మీద ఒటింగ్ జరిగింది. సవరణ 60 ఓట్లతో వీగిపోయింది అను 

కూలంగా 44 ఓట్లు పడ్డాయి. 

ఓటిం ఫలితాన్ని (ప్రకటించిన వెంటనే మాలవ్యా లేచి “ ఈ బిల్లుమీద జరిగే 

చర్చలో పాల్గొనడం మహా పాపమే అవుతుంది” అని చెప్పి, ఇతర జాతీయవాద పార్టీ 

సభ్యులతోపాటు సభనుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత దివాన్ చమన్లాల్ మాలవ్యా 

చెప్పిన దానినంతటినీ సమర్థించారు. ఆయన కూడా తమకొత్త స్వరాజ్యపార్షీలోవి 

మిగతా సభ్యులతోపాటు సభ నుంచి నిష్క్రమించారు. ఆ దరిమిలా షన్ముగం చెట్టి 

(ప్రతిపాదించిన నిరపాయకరమైన సవరణతోపాటు బిల్లును ఆమోదించారు. 

ఆవేళ సభ వాయిదా వడేముందు సభాధ్యకులైన పకేల్ సభ్యులందరితో కరచాలనం 
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చేస్తూ “శాసనసభ మళ్ళీ అసలు సమావేశమౌతుందో లేదో తెలియదు, సమావేశమైనా, 
మనలో ఎంతమంది సమావేశంలో పాల్గొంటామోలేదో కూడా తెలియదు ” అన్నారు. 
శాసనసభ ఢిల్లీ సమావేశం ఆవిధంగా ముగినింది. 

రెండు రోజుల తర్వాత ఏప్రిల్ 2 న మాలవ్యా శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. 
వైస్రాయ్కి ఒక ఉత్తరం (వ్రాస్తూ ' సత్తి రక్షణ బిల్లును” సభ్యులు ఆమోదించక 
పోయినప్పటికీ ఏవిధంగా బలవంతంగా ఆమోదింపచేనీనదీ వర్ణించారు. “అందువల్ల, 
మా (ప్రజలకు అన్యాయం జరిగేందుకు వీలుకల్పిస్తున్న రాజ్యాంగాన్ని సమర్థిస్తూ శాసన 
సభలో సభ్యుడిగా కొనపాగిరాదన్న నిశ్చయానికి రావలని వచ్చింది” 13 

ఉప్పుసత్యా(గహం 

గాంధీ, 24 రోజుల యాత తర్వాత ఏప్రిల్ 5న దండి చేరుకున్నారు. ఆ మరు 
నాడు సముద్రతీరం నుంచి గుప్పెడు ఉప్పు తీసుకున, భారత (ప్రభుత్వ ఉప్పు చట్టాన్ని 
ఉల్లఘించారు. ఆ తర్వాత వారం రోజులు జాతీయవారంగా పాటించాలనీ ఉప్పు పన్నుకు 

వ్యతిరేకంగా అహింసాయుతపోరాటం జరుపాలనీ ఆయన (ప్రజలనుద్భోధించారు. (పనిద్ధి 
చెందిన ఉప్పుసత్యా(గ్రహం ఈవిధంగా ఆరంభమైంది. జాతీయవాదాన్ని దేశమంతటా 

పాటించారు. “ఒక చివరినుంచీ ఇంకొక చివరి దాకా దేశమంతా ఉవ్వెత్తున 
లేచింద”"వి పట్టాభి సీతారామయ్య (వ్రాశారు. 14 ఏపిల్ 18 న, కొంతమంది యువ 
విప్లవకారులు చట్ గావ్ మందుగుండు నిల్వల మీద దాడి జరిపి నెం(ట్రిలను చంపారు. 

(ప్రభుత్వానికి ఇంతకంటె అందోళన కలిగించిన సంఘటన పెషావర్లో జరిగింది. 

ఏపిల్ 28 న, సరిహద్దు నాయకులైన అబ్దుల్ గఫార్ఖాన్ అరెస్టుకు నిరసన తెలియ 

చేవేందుకు గుమికూడిన గుంపు మీద కాల్పులు జరిపేందుకు 89 వ గర్వాల్ రై.ఫిల్స్కు 

చెందిన రెండు పటాలాలు నీరాకరించాయి. 

ఆప్పుడు (ప్రభుత్వం కఠినతరమైన వైఖరి అవలంభించింది. ఏప్రిల్ 16 న 
జవహర్ లాల్ న్నెహును అరెస్టు చేశారు. ఏపిల్ 28 న బెంగాల్ ఆర్డినెన్స్ (అధికార 
శాసనాలు) జారీ చేశారు. ఉద్యమాన్ని అరిక 'పేందుకు దీనివల్ల ఆధికార్లకూ మేజి 
'న్ల్రేట్లకూ విస్తుతమైన అధికారాలు లభించాయి. పెషావర్లో నిరంకుళపాలన పాగింది. 
గాంధీజీని మే 5 న అరెన్టు చేశారు. దానితో దేశమంతటా (ప్రదర్శనలూ సమ్మెలూ 
(బహ్మండమైన సభలూ (పారంభమయ్యాయి. ప్వాతం(త్యపోరాటం విజయవంత 

మయేందుకు ఎటువంటి క్యాగాల్జెనా చేయడానికి నిద్ధవడవలనిందని కాం(్రాను కార్యవర్గం 
(వ జలనుద్భోధించింది. (పభుత్వం కూడా మరింత కఠినంగా వ్యవహరించడం ప్రారం 

ఖించింది, 
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శాసనసభ నుంచి వి. జె. పకేల్ రాజీనామా 

ఈ కల్లోలంలో లాహోర్ కాంగ్రాసు ఆదేశాన్ని పాటించని వి. జె. పటేల్, పున 

రాలోచించుకోసాగారు. తమతోటివారు, (ప్రాణాలను కూడా ఒడ్డి స్వాతం(త్యం కోసం 

పోరాటం సలుఫుతూ వుండగా తాము, బూటక మైన శాసనసభలో కొనసాగడం సబబుగా 

లేదని గుర్తించారు. సభాధ్యక్షపదవికీ శాసనసభలో సభ్యత్వానికి రాజీనామా ఇస్తూ 

పశేల్ ఏపిల్ 25 న వైవ్రాయ్కి ఈ విధంగా (వ్రాశారు: 

“ఆధునిక కాలంలో ఆతి గొప్ప వ్యక్తి అయిన మహాత్మగాంధీ నాయకత్వంలో 

భారత జాతీయ కొం(గను [ప్రారంభించిన ఆహింసాయుత-సహాయనిరాకరణ-=పౌర 

ఉల్లంఘన ఉద్యమం ముమ్మరంగా జరుగుతూ వుంది. నాదేశ (ప్రజల్లో వందలాది 

(పముఖులు అప్పుడే మీ (ప్రభుత్వ జైళ్ళకు చేరుకున్నారు... మాదేశ స్వాతం(త్య 

సమర చరి(తలో ఇటువంటి ఘట్టంలో నేను మాతోటి వారితో ఉండడం సబబు. 

శాసన సభాధ్యక్ష స్తానంలో కాకుండా నాదేశ (పజలకు చేయూతగా ఉండాలని నిశ్చ 

యించుకున్నాను.” 15 

భారరదేశం ఇంకా త్యాగాలు చేయనక్కర లేకుండా ఇబ్బందులు పడకుండా ఆర్విన్ 

సహాయంతో |బిటిష్ కామన్ వెల్తులో స్వయంపాలనా (ప్రతివ త్తిగల దేశంగా తన న్యాయ 

మెన స్థానాన్ని త్వరలో ఆలంకరించగలదని తాము ఒకప్పుడు విశ్వనించామని కూడా 

పశేల్ వైన్రాయ్కి చెప్పారు. కాని, ఇంగ్లండులోనూ భారతదేశంలోనూ ఇటీవల 

జరిగిన సంఘటనలు తమను పూర్తిగా నిరాశపరచాయనీ, (బ్రిటిష్ (పభుత్వ వైఖరిలో 

సూర్చు వస్తుందని చెప్పడం వుత్త బూటకమని తాము ఒక నిర్థారణకు వచ్చామనీ కూడా 

పేల్ పేర్కొన్నారు. రౌండ్ “టేబిల్ సమావేశం విషయంలో గాంధీజీ వైఖరి 

సరైనదని ఇప్పుడు బుజువై ౦దని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. అందువల్ల భారత 

(పభుత్వంతో తమ సంబంధాలన్నింటినీఆయన తుంచి వేశారు. 

పటేల్ రాజీనామాను ఆమోదించడం వెస్రాయ్కి సంతోషకారణమే అయింది. 

శాసనిస భాధ్యతులుగా పటేల్ (ప్రభుక్వానికి కంటకంగానే తయారయారు “మీరు సహే 
తుక మైన వాదానికీ తల ఒగ్లే స్థితిలోలేరని మీ లేఖవల్ల స్పష్టంగా తెలుస్తూ వుంది” ఆని 

వైస్రాయ్ క్లుప్తంగా సమాధానమిచ్చారు. 16 

శాసన సభ మీద (పభావం 

శాసనసభ వేసవి సమావేశం జులై 7 న ప్రారంభమైనపుడు, అంతకు ముందు 

నెలలో రాజకీయరంగంలో జరిగిన పరిణామాల (ప్రభావం తెలియవచ్చింది. దేశంలో 
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జరుగుతున్న పొర ఉల్లంఘన ఉద్యమం, దానిపట్ల (ప్రభుత్వ వైఖరి దృష్ట్యా సభ్యులు 

వ్యవహరించవలని వచ్చింది. అదీగాక ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూనీన వైమన్ 
సంఘం నివేదిక జూన్లో విడుదలైంది, భారతీయులను ఎంతగానో నిరుత్సాహపర 
చింది. 

చైన్రాయ్, ఉభయసభలనుద్దేశించి జులై 9 న ఉపన్యనించారు. పౌర ఉల్లంఘన 

గురించి తమ ఆలిప్రాయాన్ని దాన్ని తాము ఏవిధంగా ఎదుర్కొనటోతున్నదీ ఆయన 
నభ్యులకు తెలియచేశారు. పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం కొనసాగినంతకాలం, దాన్ని 

పూర్తిగా (వ్రతిఘటిస్తామని ఆయన చెప్పారు. రౌండ్ "టేబుల్ సమావేళం అకోబరు 
అఖరులో సమావేశమౌతుందవి ఆయన తెలియచేశారు. వైమన్ సంఘం నివేదిక 
భారతీయుల్లో ఎక్కువ మందికి నిరాశ కలిగించిందని బాగా తెలినినప్పటికీ ఆయన ఈ 
సమావేళం చట్టబద్దమైన సంఘం తయారుచేనిన నివేదిక సహాయంతోనూ ఇతర పత్రాల 
సహాయంతోనూ స్వేచ్చగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వ ర్తించవచ్చునని” సభ్యులకు హామీ 
ఇచ్చారు. 17 

అ మరునాడు ఆర్ధిక సభ్యుడు, రౌండ్ “టేబుల్ సమావేళనికి సంబంధించిన ఖర్చు 
లకు ఆదనప్ప పద్దులను మంజూరు చేయవలనీందని కోరుతూ శాసనసభను కోరారు. 

చెన్రాయ్ ఉపన్యాసం దృష్ట్యా శాసననభలోవి అప్పటి సభ్యుల దృష్ట్యా దీవికి ఎటువంటి 
అభ్యంతరమూ ఉండదని భావించారు. మియా. మొహమ్మద్షా నవాజ్, నూరు 
రూపాయల లాంఛనపు కోత విధించారు. దరిమిలా చర్చ శాంతంగానే జరిగింది. 
కాంగెను [ప్రారంభించిన పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని తాము ఆమోదించడంలేదవి 

సభ్యులు దాపరికంలేకుండా తెలియ చేశారు. కాని, కాం[గెనూ దాని నాయకులైన 
గాంధిజీవంటివారే (ప్రజాభిప్రాయానికి (ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నవారవి వారికి తెలియక 
పోలేదు. అందువల్ల, కాం(గ్రెనుతో సమరసంతో వ్యవహరించవలనిందని వారు 
(వతుక్వాన్ని కోరారు. | 

లండన్లో జరిగే రౌండు "టేబుల్ సమావేశంలో భారతీయులు పాల్గొనాలని తాము 
ఎందుకు భావినున్నారో జిన్నా వివరించారు. “లండన్ సమావేశం నునలను మరింత 
విరాశవరచవచ్చు. మన ఆళలన్నిటినీ పటాపంచలు చేయనచ్చు.. అయినా నేను 
అక్కండికి వెళ్లి నేను న్యాయమనుకుంటున్న దాసికోసం పోరాడక డపోయినట్టయితే 
నా దేశ (ప్రజలవట్ల నా ధర్మాన్ని నిర్వర్తించన ప్లేనని నేను ధృఢంగా విశ్వనిస్తున్నాను. 
1వపంచ (ప్రజలముందు దోషిగా విల్నోవలసీవస్తుందని భావిస్తున్నాను. సమావేశానికి 
హాజరై నందువల్ల నాకు పోయేదేమీ భేదు. నేను దేనికీ గుడ్డిగా తల ఒగ్గడం లేదు” 
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అన్నారు జిన్నా.18ీ అందువల్ల ఈ ఖర్చు అవసరమైనదేనని ఆయన అభిప్రాయ 
పడ్డారు. 

నీ. పి. రామస్వామి అయ్యర్ కూడా అదే ఏధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. డొమివి 

యన్ (ప్రతివ త్తి అన్నది గొప్పది నిజుమైనదీ, తప్పకుండా విజయవంతమయేదీననవి 
ఆయన గట్టిగా విశ్వసించారు. రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశం భారత దేశపు (శ్రేయస్సుకు 
హానికరం కాజాలదని ఆయన అనుకున్నారు. 19 

ఎం. కె. ఆచార్య రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుగడాన్ని సమర్థించారు. సభ్యు 
లందరూ ఏకమై గాంధీజీ _ మాలవ్యా వంటి నాయకులు సమావేశానికి హాజరయేట్టు 
(ఛయత్నించాలని కోరారు. 

(వన్తుత పరిన్టీతుల్లో పొర ఉల్లంఘనద్వారా స్వాతం(త్యాన్ని పాధించగలనని ఉత్తర 

మద్రాసుకు చెందిన అబ్బుల్ లతీఫ్ సాహెబ్ ఫరూకి అభిప్రాయపడ్డారు. సమావేశంలో 

కాం(గెను నాయకులు పాల్గొ నేట్టు చేసేందుకు పభుత్వం నిజంగా (పయత్నించలేదని 

ఆయన అన్నారు. కాంటగెసు లేకుండా సమావేశం జరిగినట్టయితే, భారతీయుల విజ 

మైన భావాలను సమావేశం (పతిబింబింపజాలదని ఆయగ అభిప్రాయపడ్డారు. (ప్రభుత్వం 
అనుసరిస్తున్న ఆణిచివేనే చర్యల ఫలితంగా శాంతి సౌమ్యస్య వాతావరణం ఏర్పడ 

బోదనికూడా ఆయన చెప్పారు.20 

ఎన్, జి. రంగా నైమన్ నివేదికను తీవ్రంగా విమర్శించారు. “వినాశకరమైన, 
దురుద్దేశపూరితమైన ఈ నివేదిక"2! గురించి (ప్రభుత్వం ఇంత పెద్దపెట్టున (ప్రచారం 
చేయడం పొరపాటని అన్నారు. 

పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం, (బ్రిటిసు (ప్రభుత్వానికీ, భారత (ప్రభుత్వానికీ నచ్చచెప్ప 

లేకపోయినదాన్ని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం గురించీ సైమన్ నివేదిక గురించీ ఒక 
పర ఆభిప్రాయంతోవున్న (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వానికి ఆయన (జిన్నా) నచ్చచెప్పగలరా ఆని 

రంగా, జిన్నాను (ప్రశ్నించారు. గాంధీజీవంటి నాయకులు పాల్గొనని రౌండ్ "పీబుల్ 

సమావేశం విఫలం కావడం తధ్యమని ఆయన ఉద్దాటించారు. 

కె. నీ. నియోగి తమ స్వానుభవం గురించి చెబుతూ, డయర్ తత్వం (జలియన్ 

వాలా బాగ్ కాల్పులకు ఆధ్వర్యం వహించిన కలోనల్ డయర్) దేశానికి బెడదగా 
తయారై ౦దని ఆన్నారు. ఎల్. పి. మోడి, అంతకుముందు మాట్లాడిన చాలామంది 

మో స్తరుగానే (ప్రభుత్వం కాంటగెకును మంచి చేసుకోవాలని ఆభిప్రాయపడ్డారు. కాం(గైెను 

ఆమోదం లేనిదే రౌండ్ “టేబుల్ సమావేశం నిర్ణయాలవల్ల ఫలితం ఉండబోదని 

ఆయనకూడా అభిప్రాయపడ్డారు. కాం(గెను విషయంలో (పభుత్వం జాగ్రత్తగా వ్యవహ 
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రించడంలేదని జుయకర్ 'హెచ్చరించారు.22 (ప్రముఖ భారతీయ నాయకులు 
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంకి హాజరయేట్టు చేనేందుకు (పభుత్వం, కాం[గైసుతో 

సామరస్యంగా వ్యవహరించాలని ఆయన విజ్ఞఫి చేశారు. అయితే పద్దులను ఆమోదించా 

లనీ, రౌండ్ కేబుల్ సమావేశంకి ఇది (ప్రతిబంధకం కారాదనీ తామూ తమపార్తీ 

ఆధి ప్రాయపడుతున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. 

పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం విషయంలో రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వ వైఖరి తమకు సంతృప్తి 

కరంగా లేదని షన్ముగం చెట్టి అన్నారు. ఏదిఏమైనా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ భారత 

(పభుత్వ బాధ్యత అనీ అందువల్ల ఈ విషయాన్ని రాష్ట్రిప్రభుత్వాలకు వదిలేయకుండా 

భారత (పభుత్వం ఒక స్పష్టమెన విధానాన్ని అవలంబించాలనీ ఆయన కోరారు. (ప్రస్తుత 

ఆందోళనలో (ప్రాణనష్టానికి బాధ్యత పూర్తిగా భారత ప్రభుత్వానిదేనని కలకత్తాకు చెందిన 

శరదింద ముఖర్జీ అన్నారు. 

మూడురోజులు చర్చ జరిగిన తర్వాత కోత తీర్మానంమీద ఓటింగ్ జరిగింది. 

తీర్మానం 60 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా 18 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇది, (ప్రభు 

త్వానికి ఏదురుచూడని దెబ్బే ఆయింది. అదీ, వైస్రాయ్ చేసిన గొప్ప ఉపన్యాసం 

తర్వాత, మామూలుగా (వలుత్వానికి అనుకూలంగా వ్యవహరించే సభ్యులు చాలామంది, 

ఈ సందర్భంలో (ప్రభుత్వానికి వ్యతరేకంగా ఓటుచేశారని భావించారు. 

జూలై 17న. (బ్రిటిషు సామాజ్యంలో భాగంగా భారతదేశం తన రాజ్యాంగాన్ని 

స్వయంగా నిర్ణయించేహక్కు-ను గుర్తించాలని ఎటువంటి హింసాకాండచేయని గాంధిజీసీ 

ఇతర రాజకీయ ఖైదీలనూ విడుదల చేయాలనీ కోరుతూ ఎం. కె. ఆచార్య ఒకి తీర్మా 

నాన్ని (పతిపాదించినపుడు భారత దేశంలో రాజకీయ పరిస్టితి గురించి మళ్లీ చర్చ ప్రారంభ 

మైంది... చర్చలో పాల్గొన్న సభ్యులు నైమన్ నివేడికపట్ల తమ అసంతృప్తిని వ్యక్త 

పరిచారు. ఆర్. టి. సి. (రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం) ఫల(ప్రదమయేందుకు కాం(గెసు 

నాయకులు సమావేశంలో పాల్గొనేట్టు ప్రభుత్వం (ప్రయత్నించడం అవసరమని పేర్కొ 

న్నారు. ఈ సందర్భంగా తూర్పు పంజాబుకు చెందిన అద్దులు హాయ్ మాట్లాడుతూ 

హిందూ ముస్లీం విభేదాలను అవకాళంగా తీసుకోవద్దని (ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. 

భారతీయులు తమ మతపరిమైన సమస్యలను పరిష్యరించుకోలేక పోయారు కాబట్టి, 

స్వయంపాలనకు వారు అనర్హులని భావించినట్టయి తే, భారత (_పభుత్వానిక్కూడా భారతే 

దేశంలో వుండేందుకు అర్హతలేదన్నమాట. భారతపభుత్వంకూడా ఈ సమస్యను 

పరిష్యారించలేకపోయంది కాబట్టి గాంధీజీని నిర్హక్ష్యంచేయడానికి వీలులేదనీ ఈ 

దేశంలో లెబ్బలోకి తీసుకోవలసిన వ్యక్తి ఎవర్డెనావుంచే అది గాంధీజీయేనని ఆయన 

_ఉద్దాటించారు. తీర్మానంమీద ఓటింగ్ జరుగలేదు. చర్చించి ఊరుకున్నారు. 
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వైన్రాయ్ అంతకుముందు (పక టించినవిధంగా నాల్గవ శాసనసభకు 1980 వెప్టెం 

బరులో ఎన్నికలు జరిగాయి. కాం(గెసు, పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమానికి అనుగుణంగా 

ఎన్నికలను బహిష్కరించింది. కాం(గసు వలంటీర్లు శ్రీలతోసహా చాలాచోట్ల 

పోలింగ్ కేంద్రాల దగ్గర పికెట్ చేశారు. చాలామంది పోటీలేకుండా ఎన్నికయారు, 

స్టానాలన్నిభర్తీ అయాయి. 

జూలైనుంచీ దేశమంతటా పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం రెండవ ఘట్లం జరుగుతూ 

వుంది. (అిటిష్ సామా(గిని బహిష్కరించడం, పన్నుల చెల్లింపు నిరాకరణ ఉద్య 

మంలో ముఖ్య అంశము. (ప్రభుత్యంకూడా స్వాతం త్యయోధులతో ఘర్షణకు దిగింది. 

తూర్పున బెంగాల్, వాయవ్యాన సరిహద్దురాష్ట్రమూ వారి ఆగ్రహానికి గురయాయి. 

సరిహద్దు రాష్ట్రంలో అయిదు నెలలకుపైగా నైనిక శాసనం విధించారు. గుజరాత్ _ 

యునై_ బెడ్ (పావిన్నెస్లో పన్నుల బెల్లింపు నిరాకరణ ఉద్యమం విషయంలో 

(పభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించడం మొదలు పెట్టింది. 

ఈ వాతావరణంలో నాల్లవ శాసనసభ ఢిల్లీలో 1981 జనవరి 14వ తేదీన మొదటి 

సమావేశం (ప్రారంభించింది. రైల్వే బడ్జెటూ, కేంద్ర బడ్జెటుమీద మామూలుగా జరిగే 

చర్చలుకాక శాసనసభ అనేక బిల్లులను అతి సులభంగా ఆమోదించింది. సభ్యులు, 

(పభుత్వం అనుసరిస్తున్న ఆణిచిపెళ్టే విధానాలను నిర్లక్ష్యం చేయలేకపోయారు. అందు 

నల్ల అప్పుడప్పుడూ దాని గురించి ప్రస్తావించారు. 

రాజీకి విజ పి 
జోలి 

జనవరి 29న ఆటువంటి సన్నివేశం ఒకటి జరిగింది. భారత (పభుత్వం అను 

సరిస్తున్న అణిచివేసే విధానం గురించి పంజాబుకు చెందిన షేక్ సాదిక్ హసన్ ఒక 

తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. “(ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని వెంటనే 

విడనాడి పొనుభూతితోకూడిన రాజీవిధానాన్ని ఆనుసరించవలనిందని శాసనసభ గవర్నర్ 

జనరల్కూ ఆయన సమితికీ శిఫార్పుచేస్తూవుంది”' ఆని తీర్మానంలో సేర్కొన్నారు.23 

తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదిస్తూ హసన్, గాంధీజీనీ ఇతర (ప్రముఖ నాయకులనూ జనవరి 

26 న రాజీ చర్యగా విడుదల చేయాలని కోరారు. జనవరి 19 న మొదటి. రౌండ్ 

"టేబుల్ సమావేశం ముగింపు సభలో (పధానమంతి మేక్సోనాల్డ్ ఉపన్యనించిన తర్వాత 

హసన్ ఈవిధంగా కోరారు. గాంధీజీ కొద్ది మంది ఇతర నాయకులనూ విడుదల 

చేనినంత మాత్రాన (ప్రభుత్వానికీ ప్రజలకూ మధ్య న్నేహభావం ఏర్భడటోదని హసన్ 
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చెప్పారు.  ఖైదులో వున్న ఎటువంటి హింసాకాండ చేయని ఖై దీలందరివీ విడుదల 
చేయాలవి ఆయన కోరారు. (ప్రస్తుత పరిస్థితిలో కావలసినది (ప్రభుత్వం తన అజీచి 
చేవే విధానాన్ని మానుకోవడం కాదనీ పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం మూలంగా జైలులో 
వున్న వారందరినీ విడిచి పెట్టడం అవసరమనీ మహామ్మద్ యామీన్ ఖాన్ కూడా 

చెప్పారు. 

బి. ఆర్. పురి, బి. దాన్, నీ. యన్. రంగా అయ్యర్, హసన్ తీర్మానాన్ని గట్టిగా 

నమర్థించారు. ఫిబ్రవరి 5 న సింథ్కు చెందిన 'నేఠ్ అబ్లులా హారూన్, తీర్మానానికి 

నవరణ (ప్రతిపాదించినపుడు చర్చ కొనసాగింది. (ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితికి ఇరుపడొల 
వారూ కారకులని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొ 

నేందుకు అవకాశాలు లభించినా గాంధీజీ వాటిని తిరస్కరించి ఉద్యమాన్ని (ప్రారంభించా 

రవీ దానివల్ల దేశానికి హాని కలిగిందనీ ఆయన వాదించారు. (ప్రభుత్వం కూడా 
ఏమీ తీనిపోకుండా పగ తీర్చుకునే విధానాన్ని అవలంబిస్తూవుందని పేర్కొన్నారు. 

ఇరుపకొలవారు రాజీపడవలనీందని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. 

హారూన్ ఆ దరిమిలా, నైనిక శాసనం విధించిన వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలో 
వరిన్టితి గురించి (ప్రస్తావించారు; 

“= అయ్యా, ముసల్మానులు దేశంలో తమ పరిస్టితి గురించి ఆలోచించవలనిన 

సమయం వచ్చింది. (ప్రభుత్వం మీద గాని మరెవరిఘీదనైనగాని ఆధారపడరాదనీ 
తమకాళ్లపై తాము నిలబడాలనీ ముసల్మానులు నిశ్చయించుకునే సమయం వచ్చింది. 

దేశాన్ని ఆభివృద్ధిపరచడంలో ముసల్మానులు కూడా పూర్తి బాధ్యత వహించాలని 
శాసనసభలోని ముసల్మాను న్నేహితులనూ బయటి ముసల్మాను (ప్రజలనూ నేను 

కోరుతున్నాను.” 24 

ఆన్ని ఉత్తర్వులనూ అజిచివేనే చట్టాలనూ ఉపసంహరించి ఖైదీలను విడుదల 
చేయాలని కోరుతూ అమర్నాథ్ దత్, తీర్మానానికి ఒక సవరణను (ప్రతిపా 

దించారు. గాంధీజీ (ప్రారంభించిన ఉదమ్యం, రాజ్యాంగ బద్దమైనదనీ న్యాయమైనదనీ 
ఎప్పుడైన హింసాకాండ జరిగినట్టయితే గాంధీజీ వంటి నాయకులు గర్లించారవీ హరి 
నీంగ్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. (ప్రభుత్వం దైర్యంచేని బ్రేదీలమ విడుదలచేవినట్టయి తే, 

పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం మళ్లీ రర అవకాశాలు చాలా తక్కువని ఆయన 

అభిప్రాయపడ్డారు. 

ఇండి పెండెంట్ పార్టీ నాయకులైన సర్ అబ్దుర్ రహీమ్ కూడా అణచివేసే చట్టా 
అనూ ఉత్తర్యులనా విమర్శించారు. రాజకీయ ఖైదీలందరిసీ విడుదలచేనినపుడే 



స్వరాజ్యవాదులులేవి శాసనసభ 16? 

రాజ్యాంగ సమస్య గురించి చర్చించేందుకు తగిన వాతావరణం ఏర్పడుతుందన్న గాంధీజీ 

అభిప్రాయంతో కాము ఏకీభవిస్తున్నామని ఆయన తెలియ చేశారు. 25 

రెండు రోజులపాటు జరిగిన చర్చలో, ఇరుపజెలవారూ రాజీపడాలన్న ఆభిప్రాయం 

(పధానంగా వ్యక్త మెంది. చర్చ ముగినినపుడు హరినింగ్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ 

తీర్మానం మీద ఓటింగ్ జరుగరాదనీ చర్చను కాలనిర్ణయంలేకుండా వాయిదా వేయాలనీ 

కోరారు. సభానాయకులైన సర్ జార్డ్ రెయివీ, అభ్యంతరం చెప్పకపోవడంతో 

తీర్మానం మీద చర్చ కాలనిర్ణయం లేకుండా వాయిదా పడింది. 

దేశ పజల ఆభిప్రాయాన్ని ఇది వ్యక్తపరిచింది. చివరకు మార్చి 5 న గాంధీ- 
ఆర్విన్ ఒప్పదం కుదిరింది. 

భగర్ సింగ్ను చంపినందుకు నిరసన 

భగత్ నింగ్నూ మరో ఇద్దరు విప్లవకారులనూ చంపివేనిన మరునాడు మార్చి 24 న 
(ప్రజలు మళ్ళీ కోపో(ద్రికులయ్యారు. అప్పటి |ఫతిపక నాయకులైన టి. రంగాచారి 
యార్ మాట్లాడుతూ, ఏ నేరానిశై కే భగత్ సింగ్ను చంపారో ఆనేరంతో భగత్ సింగ్కు 

సంబంధంలేదని (ప్రజల్లో ఎక్కువమంది విశ్వనిస్తున్నారని చెప్పారు. “గాంధీజీ వంటి 

వ్యక్తి (ప్రజాభిప్రాయాన్ని (ప్రభుత్వానికి తెలియచేసినపుడు (ప్రభుత్వం అర్హంచేను 

కుంటుందని (ప్రజలు ఎదురు చూశారు కాని, (ప్రభుత్వం, (_పజాభిపాయాన్ని ఖాతరు 

చేయలేదు.” అంటూ రంగాచారియార్ తామూ జాతీయవాద పార్టీ (ప్రభుత్వ చర్చను 
గట్టిగా విరవీస్తున్నామనీ, సభనుంచి నిష్కమిస్తామని చెప్పారు. 

(పభుత్వం ఏం సమాధానం చెబుకుందోనని రంగాచారియార్ వేచి చూశారు. దేశ 
వ్యవహారాల సభ్యుడు సమాధానం చెబుకూ విచారణ న్యాయంగా జరిగిందనీ శిక్ష సరైన 

దవీ (ప్రభుత్వం విశ్వసించడంచేత జోక్యం చేసుకోలేదని చెప్పారు. సభానాయకులు 
సర్ జార్డ్ రెయినీ మాట్లాడుతూ జాతీయవాదులు సభనుంచి నిష్కమించినట్టయితే, వారి 
నియోజక వర్గాలపట్ల బాధ్యతను విస్మరించడ మే అవుతుందని చెప్పారు. తమకు అవన్నీ 
తెలుసునని జొాతియవాదులు చాలామంది సమాధానం చెప్పారు. ఆ తర్వాత నిరసనగా 

సభనుంచి నిష్కు9మించారి. 

“ఉత్తర్వుల ద్వారా ప్రభుత్వం" గురించి తీర్మానం 

నాల్గవ శాసనసభలోని (ప్రతిపక్ష సభ్యులు, పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం అవసరంతో 

దాని జొచిత్యంలోగాని వారికివిశ్వాసం లేక పోయినప్పటికీ, (పభుత్వం అనుసరిస్తున్న 

ఆజిచివేవే విధానాన్ని _పతిఘటిస్తునే వచ్చారు. 1981 ఆఖరులోనూ 1982 _పారంభం 
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లోనూ, భారత (ప్రభుత్వం లార్డ్ విలింగ్డన్ కింద, కాం్యగెను సంస్థల మీద 
కాంగ్రెసు జరిపే ఉద్యమాల మీద విరుచుకుపడినపుడు అణిచివేసే విధానం గురించి 
(ప్రస్తావించే అవకాళం మళ్లీకలిగింది. గాంధీజీ లండన్లో, రౌండ్ కేబుల్ సమావేశం 
రెండవసభకు హాజరై తిరిగి వచ్చే లోపున జవహర్లాల్ నెహ్రు అబ్దుల్ గఫార్ వాన్ వంటి 

నాయకులను (ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది. బెంగాల్లో విప్లవకారుల కార్యకలాపాలలోనూ 

వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలో రెడ్షర్డ్ ఉద్యమంతోనూ యునైై బెడ్ ప్రావిన్ వెన్లో 

శిస్తు చెల్లింపు నిరాకరణ ఉద్యమంతోనూ వ్యవహరించేందుకు (పభుత్వం అత్యవసర 

అధికారాలను చేపట్టింది. భారత దేశంలో పరిస్టితి గురించి చర్చించేందుకు ఇంటార్వ్యూూ 

కోసం గాంధీజీ 'వైన్రాయిని కోరారు. పరిస్తితిని ఎదుర్కొనేందుకు (ప్రభుత్వం తీసు 

కున్న చర్యల గురించి గాంధీజీ తో చర్చించడం వై స్రాయికీ ఇష్టంలేక పోయింది, 

గాంధీజీ 1881 డిశంబరు 28 న బొంబాయి. చేరుకున్నపుడు కాం(గెసు కార్యవర్గం 

సమావేశమై పరిస్థితిని సమీకించింది. రౌండ్ పేబుల్ సమావేశం ఫలితాలు అసంతృప్తి 
కరంగా, వున్నాయని కార్యవర్గం పేర్కొంది. (ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణిచివేసే 

విధానాన్ని గ ర్లించింది. ఉత్తర్వులు పనిచేసే తీరు గురించి దర్యాప్తు జరుపవలసిందన్న 
తమ కోరికకు (ప్రభుత్వం సంతృప్తికరమైన నమాధానం ఇవ్వని పక్షంలో మళ్లీ పౌర 

ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని (ప్రారంభించాలని (ప్రజలను కోరింది. 

భారత (ప్రభుత్వం సం(ప్రదింపులు జరిపే ధోరణిలో లేదు. దానికి బదులు 1932 

జనవరి 4 న గాందీజీని అరెస్టు చేసింది. “భారతదేశాన్నంతటినీ ముద్దడిస్తున్నట్టు 

చాటడమే ఇది" అని న్నెహు వర్షించారు.25 ఆమెరికాలోని లిబరల్ పత్రిక 

“ది నేషన్”, ''భారతదేశంలో యుద్ధం” ఆని [వాసింది. 27 

యుద్దం వంటి ఈ పరిస్థితి, శాసనసభలోని అధికారేతర సభ్యులను కదిలించింది. 

హరిసింగ్గౌడ్, ఫి(బవరి 1న సుధీర్హమైన తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. శాసన 

పభ నవంబరు సమావేశం ముగినిన వెంటనే జారీ చేనిన వివిధ ఊ_త్తర్వులపట్ల తీర్మా 

నంలో అసంతృ ప్తి వ్యక్తపరిచారు. గాంధీజీసీ ఇతరులనూ అరెస్టు చేసినందుకు నిరసన 

తెలియచేశారు. అదే సమయంలో, హింసాకొండను కూడా గర్గించారు. శిస్తు 

చెల్లింపు నిరాకరణవంటి ఉద్యమాలను విరనించారు. అత్యవసర బిల్లులను, అవి అవ 

సరమైనట్టయితే వాటిని శాసనసభలో (ప్రవేశ పెట్టాలని వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలోనూ 

యునై టెడ్ (ప్రావిన్'వెన్లోనూ జరిగిన సంఘటనల గురించి దర్యాప్తు జరిపేందుకు ఒక 

సంఘాన్ని నియమించాలనీ కూడా తీర్మానంలో కోరారు. భారతదేశంలో కొత్త 
రాజ్యాంగాన్ని (ప్రారంభించే సందర్భంలో వైన్రాయ్ దేశంలోని ఆన్ని సంస్థల సహ 
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కారాన్ని సంపాదించాలని శిపార్చు చేశారు.28 గౌడ్ తమ ఉపన్యాసంలో, ఉ త్తర్వుల 
లోని కఠినమైన అంశాలను విమర్శించారు. నాయకులు జైళ్లలో ప్రుగ్గుతూండగా 
రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో పార్టీల సహకారాన్ని పొందడం అసంభవమని (ప్రక 
టించారు. 

(శ్రీ ఎ. రామస్వామి ముదలియార్, గౌడ్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు, శాసనసభ, తన 

విధులను నిర్వ ర్హించేందుకు ఆనుషుతినివ్వక* ఉత్తర్వులను జారీచేసే పక్షంలో శాసన 

సభను రద్దు చేయడం మంచిదని పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలోని నిరంకుశపాలకులు, 
రష్యాలోని జార్లకు ఏమా(క్రం తీసిపోరని అస్సామ్కు చెందిన అబ్లుల్ మతిన్ చౌధురీ 

అన్నారు. కూలిపోవడానికి సిద్దంగా వున్న (ప్రభుత్వాన్ని ఉత్తర్వులు కాపాడజాలవని 

ఆయన హెచ్చరించారు. బి. దాస్, వీ. ఆర్. పురి, ఎన్. ఎం. జోషి, చాలామంది 

ఇతరులూ కూడా (ప్రభుత్వాన్ని గృర్థించారు. 

చర్చ, ఫ్మిబవరి 2 న కూడా కొనసాగింది. షన్ముగంచెట్టి, ఉత్తర్వులు రాజ్యాంగ 

విరుద్ధమైనవని పేర్కొనలేదు కాని వాటిని ఏ ఉద్దేశ్యంతో డారీచేశారో దాన్ని మ్యాతం 
గర్జించారు. స్టానిక అధికార్లనూ ఏజెంట్లనూ ఆయన తప్పుపట్లలేదు. భారతదేశానికి 

సంబంధించిన మం(తి అంతక్రితం రేడియోలో మాట్లాడుతూ “ఏనుగ తనవెంట అరుస్తూ 

వస్తున్న కుక్కలను లెభ్టచేయదు” అంటూ అతితిరస్కారంగా మాట్లాడిన సంగతి 

సభ్యులకు గుర్తు చేశారు. 

బొంబాయికి చెందిన సర్ కావాన్జీ జెహంగీర్ మాట్లాడుతూ, (బటిమ వారితో 

సంబంధాఅను తెగతెంపులు చేసుకోరాదనే వారిలో తాము కూడా ఒకరని చెప్పారు. 

అయితే (ప్రస్తుత వివాదాలవల్ల ఈ సంబంధాలు సన్నగిలే ప్రమాదం వుందని ఆయన 

అన్నారు. ఆది జరుగకుండా జా(గ త్త వహించవలనిందని ఆయన (ప్రభుత్వానికి 

విజ్ఞప్తి చేశారు. 

(పభుత్వం దేన్ని రూపుమాపదలచిందో సభ్యులకు కెలినేట్టు (ప్రభుత్వం, తగిన 

బిల్లును తయారుచేని శాసనసభలో (ప వేళ పెట్టాలని అబ్లుర్' రహీమ్ కోరారు. (ప్రభుత్వం 

ఆవిధంగా చేయక పోయినబ్రయి కే, (ప్రభుత్వం మరేదో మనసులో పెట్టుకువుందని సభ్యులు 

అనుకోవలని వస్తుందని ఆయన అన్నారు. 

తీర్మానం (ప్రతిపాదించిన వ్యక్తిపట్ల మహమ్మద్ యామిన్ ఖాన్ ఆగ్రహం 

వహించారు. (పభుత్వాన్ని అధిశనించడం తప్ప ఇది మరొకటి కాదని ఆయన అన్నారు. 

దాన్ని స్పష్టంగా తెలియచేనివుండవలనిందని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. "(ప్రజలు 

పోరాడదలచుకున్నట్టయితే బహిరంగంగా పోరాడాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
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రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో సహకరించేందుకు ఆందోళనకారులకు (పలళుత్వం 

ఎంతో అవకాశం కల్పించిందసీ ఆందోళనకారులే ఆ అవకాశాన్ని తిరస్కరించారవీ 
ఆయన వాదించారు. అటువంటి సమయంలో (ప్రభుత్వం మాతం ఏం చేయగలదని 

ఆయన అన్నారు. 30 

చర్చ ముగినిన తర్వాత ఓటింగ్ జరిగినపుడు గౌడ్ తీర్మానం 62 ఓట్లతో వీగి 
పోయింది. అనుకులంగా 44 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 

ప్రతిపాదించిన ఆధభిళంసన తీర్మానం వంటి తీర్మానాన్ని “సర్దుకుపోయే” శాసనసభ 
ఆమోదిస్తుందని ఎదురుచూడడం కూడా పొరపాటే. 

రాజ్యాంగ నమస్య 

రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశ ఖర్చులకు అదనపు పద్దులను ఆమోదించవలనిందని 
(వళుత్వం కోరినప్పుడు 1980 జులై 10-12 తేదీల్లో చర్చ జరుగ్గా గాందీజీ వంటి 
కొఠ(గెసు నాయకులు రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొంనేందుకు వీలుగా పామరస్య 

చర్యలు తీనుకోవలసిందని సభ్యులు (ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేవిన సంగతి ఇది వరకే 

గమనించాము. అఆ దరిమిలా (ప్రభుత్వమూ కాౌం(గ్రెసు నాయకులమధ్య అంగీకారానికి 

సు, జయకర్ చేనిన (ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. 

భారత (ప్రభుత్వం, సంస్థానాధీశుల నుంచీ కాం(గ్రెవేతరులనుంచీ (ప్రతివిధు 

లను ఎంచుకుంది. రౌండ్ “టేబుల్ సమావేశం మొదటి సభ లండన్లో 

నవంబరు 12 న (ప్రారంభమైంది. సమావేశానికి హాజరవుకున్న (ప్రతినిధులు, భారత 
దేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నుకున్న (ప్రతినిధులు కౌకపోవడంచేతా, వైన్రాయి 
నామినేట్ చేసినవారు కావడంచేకా, అన్నిటికంటె ముఖ్యమైనది కాం[గెనుకు చెందిన 

వారెవరూ సమావేశంలో పాల్గొనకపోవడంచేత సమావేశం ఫలితాల గురించి ఇదమిద్ద 

మని ఎవరూ ఊహించలేక పోయారు. 

ఇక ముందు జరుగబోయే రాజ్యాంగ సంస్కరణల కింద (బ్రిటిషు ఇండియాతోనూ 
సంస్థానాలతోనూ ఒక 'ఫెడరేషన్ను ఏర్పాటు చేయాలపి సమావేశంలో మొత్తం మీద 
అందరూ అభిప్రాయ పడ్డారు. సంస్టానాదీశలు అదివరలో వహించిన చెఖరి దృష్ట్యా 

చూన్నట్టయికే ఇది ఎదురు చూడని పరిణమమనే చెప్పవచ్చు. సమావేశానికి 
కంటకంగా తయారైనది, మతపరమైన (ప్రాతినిధ్యం. ఆగాఖాన్, జిన్నా నాయకత్వం 

లోని మున్లిం మతవాద నాయకులు మున్లింలకు మతపరమైన నియోజుక వర్గాలుండాలన్న 
తమ పట్టును విడువలేదు. అణగారివున్న వర్గాల (ప్రతినిధినని చెవ్వుకుంటున్న 
వి, ఆల్. అంబేద్కర్ కూడా (ప్రాతినిధ్యం విషయంలో, అణగారివున్న వర్గాలను 
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(పత్యేక వర్గంగా పరిగణించాలని కోరారు. హిందూ (ప్రతినిధులు మాతం సంయుక్త 
నియోజక వర్గాలుండాలని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. అనసరమనిపించిన సందర్భాల్లో 
వారు కోరినట్టయితే అల్పసంభ్యాకులకు కొన్ని స్టానాలను కేటాయించవచ్చునని వీరు 
పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై అంగీకారం కుదరలేదు. . సమావేశం 1081 జనవరి 19 
వరకూ. జరిగింది. (ప్రధానమంతి మేక్టోనాల్డ్, చర్చల పారాంళాన్ని కెలియచేశారు. 
ఆ సమయంలో సమావేశం చర్చించిన _పధాన అంశాల విషయంలో (ప్రభుత్వ విధానాన్ని 
కూడా స్పష్టం చేశారు. 

సమావేశంలో మొత్తం మీద అంగీకారం కుదిరిన ఫెడరేషన్ అన్న సూత్రం 
గురించి (ప్రస్తావించడ మెకాక (ప్రధానమంత్రి ఈ మధ్య కాలంలో, భారత (ప్రభుత్వ 
భాధ్యతను శాసనసభలకు కేంద్ర-రాష్ట్ర శాసనసభలు రెండింటికీ అప్పగించాలని తమ 
(పభుత్వం ఆభిపాయపడుతున్న ట్టు తెలియచేశారు. “అయితే ఇది కొన్ని షరతులకు 
లోబడి వుంటుందనీ ఆల్బ్పస ంభ్యాకుల రాజకీయ న్వేచ్చనూ హక్కులనూ కాపాడేందుకు 
అవసరమైన హామీలతో కూడి ఇది అమలు జరుగవలని వుంటుంద”వీ ఆయన పేర్కొ 

న్నారు. (ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రక్షణ-విడేళశవ్యవహారాలూ గవర్నర్ జనరల్ ఆధ్వర్యంలో 
ఉంటాయనీ వీటి విషయంలో పాలనానిర్వహణకు ఆవసరమయే ఆధికౌరాలు ఆయనకు 
లభిస్తాయనీ కూడా _పధానమంతి (ప్రకటించారు. పౌరఉల్లంఘన జరుపుతున్న వారు, 
వైన్రాయ్ విజ్ఞప్తిని మన్నించి ఈ పథకంతో సహకరించగలరన్నా ఆశాభావాన్ని 
(పధానమంతి వ్యక్తపరిచారు. 

మొదటి రౌండ్ పేబుల్ సమావేశం గురించి శాసనసభలో చర్చ 
రౌండు టేబుల్ సమావేశంలో జరిగిన చర్చల గురించి చర్చించాలని శాసన సభ్యులు 

ఎంతో ఆసక్తితో వున్నారు. 1981 జననరి 28 న వారు, కె. నీ. రాయ్ (ప్రతిపాదించిన 
తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి సంబంధించిన పత్రాలను 
శాసనసభకు ఆందచేయవలనీందని తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్చు చేశారు. 

మార్చి 2 న సభానాయకులైన సర్ జార్జీరెయినీ, రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశానికి 
సంబంధించిన పార్లమెంటరీ పాతాల గురించి చర్చించవలనిందని (ప్రతిపాదించారు. 

టి. రంగాచారియార్ ఇది అదనుగా తీసుకుని (బిటిషువారు లాఠీ దెబ్బలతో సాయుధ 
శకటాలతో బాంబులను పడ వేయడంతో భారతదేశాన్ని [బిటిషు సపామాజ్యం ఆధీనంలో 
ఎల్లకాలం ఉంచుకోజాలరని హేచ్చరించారు. మితవాదులు పౌర ఉల్లంఘన ఉద్య 
మాన్ని ఖండించక పోవడాసికి కారణం, (పభుత్వం మరింత కతినంగా వ్వవహరిస్తుందన్న 
భయమేనని ఆయన చెప్పారు. రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశం గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన 
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లండన్లో వునాదిపడిన దాన్ని శాసనసభ ఆమోదించవలనివుందవీ వ్యక్తిగత సమస్యల 

గురించి సంఘాల్లో చర్చించాలవీ కోరారు. (బ్రిటిషు (ప్రభువులు లండన్లో చేవిన 

మోస్తరుగా సభ్యులందరూ ముక్త కంఠంతో మాట్లాడాలని ఆయన సభ్యులకు విజ్ఞప్తి 
చేశారు. మతపరమైన సమస్యను లండన్లో పరిష్యూరించలేక పోయినందుకు, 

ఇండి పెండెంటుపార్టీ నాయకులైన సర్ అబ్దుర్ రహీం విచారం వ్యక్తపరిచారు. ఆయితే 
అందరూ సమావేశంగా నిదానంగా ఆలోచించినట్టయితే ఈ సమస్య చాలావరకు సరి 
షారమౌతుందన్న ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్య క్త పరిచారు. 

షణ్ముగించెట్టి, రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశానికి (ప్రతిపాదించిన రక్షణలను కొణ్బంగా 
పరిశీలించారు. దేళ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఏమాత్రమూ అవరోధం కాని స్వరాజ్యం “పనికి 

రాకుండా పోయిందని ఆయన ఆన్నారు. ఈ దృష్ట్యా సమావేశంలో (పతిపాదించిన 

ఆర్థిక రక్షణలను పరిశీలించినపుడు తమకు నిరాశకలిగిందని ఆయన తెలియచేశారు. 

ఈ (ప్రతిపాదనల మూలంగా గవర్నర్ జనరల్కు బడ్జెటుకు సంబంధించి విస్తృతమైన 

అధికారాలు లభిస్తాయి. ఈ విషయాల్లో గవర్నర్ జనరల్కు ఎవరు సలహో ఇస్తారు? 

లేక ఆయన వైట్ హాల్ నుంచీ లండన్ నగరంలోని వాణిజ్యువేత్తలనుంచీ సలహాలను 

పొందుతారా? ఈ విషయాలన్నీ చిక్కులతో కూడుకున్నవిగా తాము భావిస్తున్నామనీ చేశ 

ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇవి అవరోధంగా ఉంటాయనీ ఆయన చెప్పారు.3! 

చాలామంది సభ్యులు ఈ రక్షణల గురించి సందేహాలు వెలిబుచ్చారు. రక్షణవ్యయం 

శాసనసభ ఆధీనంలో వుండాలని బి. దాన్., ది. ఆర్. పురి కోరారు. అర్ధిక రక్షణల 

విషయమై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో తమ అసమ్మతిని తెల్పిన ఎచ్. పి. మోది 
ఈరక్షణలు అస్పప్టమైనవీ విస్తృతమైనవీ అని “పేర్కొన్నారు. దేశంలోని (ద్రవ్య 

చట్టాలను మార్చేందుకుర్దేశించిన ఏదైన బిల్లును గవర్నర్ జనరల్ ఆమోదించడమన్నది, 
రిజర్వు బ్యాంకు అమల్లోకి వచ్చేదాకా మాత్రమే జరుగాలని ఆయన కోరారు. కాని, 
రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశంలో మా;త్రం, ఈ అధికారం కాలనిర్ణయం లేకుండా కొన 

సాగాలని మొత్తం మీద అభ్నిపాయపడ్డారు. 32 

రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం గొప్పవిజయాన్ని సాధించిందని మియా. మహమ్మద్ షా 

నవాజ్. విశ్వసించారు. రక్షణలు ఆంత చెడ్డవేమీ కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 
గవర్నర్లూ గవర్నర్ జనరల్ (ప్రత్యేక అధికారాల గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన భారత 
దేశం విదేశ జోక్యం లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని స్వయంగా రూపొందించుకున్న ట్టయి తే 

అప్పుడు కూడా కొన్ని రక్షణ లుంటాయని చెప్పారు. అల్బ సంఖ్యాకుల రక్షణ 

విషయంలో మాత్రం తాము నిరాశచెందామని ఆయన తెలియ చేశారు. 



స్వరాజ్యవాదులులేని శాసనసభ 183 

పాట్నాకు చెందిన ఎం. మస్వూద్ అహ్మద్, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో చేనిన 

(ప్రతిపాదనలను జిన్నా - పధ్నాలుగు అంశాల పధకంతో పోల్చారు. ముస్లింలు 

కోరుతున్న వాటికి అంగీకరించలేదని ఆయన ఆ(గ్రహంచెందారు. (ప్రత్యేక నియోజక 
వర్గాలగురించి ఆయన చాలా గట్టిగా మాట్లాడారు. “షరతులతోకూడిగాని లేకుండాగాని, 
సంయుక్త నియోజకవర్గాలు ముసల్మానులకు (ప్రస్తుతం అక్కరలేదని నేను స్పష్టం 
చేయదలచుకున్నాను. స్థానిక సంస్ఫల్లోకూడా వారికి (ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు 
అవసరం అన్నారాయన. ఇటువంటి ముఖ్యమైన విషయం గురించి ఎటువంటి 

నిర్ణయమూ తీసుకోనందుకు ఆయన కినుక వహించారు. “ 
పరిష్కురించక పోయినట్టయికే అంతర్ యుద్దానికి దారితీయవచ్చునని ముసల్మానులు 
చాలామంది అభ్మిపాయపడుకున్నారు” అని ఆయన హెచ్చరించారు. 33 

... తాము కోరుతున్నదాన్ని 

మౌల్వి మహమ్మద్ యాకూబ్, (ప్రతిపాదనల విషయమై అంత ఉత్పాహంగా 

ధ్వనించలేదు, నిరాశ చెందిసిట్టుకూడా కనినంచలేదు. అయితే, ముస్లింలు ఏమీ 

సాధించేలేకపోయారని ఆయనకూడా అభిప్రాయపడ్డారు. ఫెడరల్ స్వరూపానికి 

బెడదలేకుండా వుండేందుకుగాను, రెసిడ్యుయరీ అధికారాలు రాష్ట్ర్రిలకుండడం అవసర 

మసి ఆయన ఉద్దాటించారు. 

సమావేశం సాధించిన గొప్ప విషయం, భారత రాజ్యాంగ స్వరూపం గురించి ఒక 
అంగీకారానికి రావడడ మేనని హిందూ మహాసభ (ప్రముఖనాయకులైన భాయి పరమానంద్ 
అన్నారు. మరొకటి, బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వం-దీనితోపాటు రక్షణలూ కేటాయింపులూ 

ముడి పెట్టపడినప్పటికీ, మతపరమైన సమస్య విషయంలో సమావేశం విఫలం కావ 
డానికి బాధ్యత జిన్నా దేనని ఆయన అభ్మిపాయపడ్డారు. రాష్ట్రాలకు స్వపరిపాలన 

(ప్రతిపత్తి ఇచ్చేందుకు ఆయన అభ్యంతరం తెలుపలేదు. 

“అయితే, ఈ సంగతిని ఈ సభలోని సభ్యులు తమకు బాధ్యతాయుత (పభుత్వం 
లభించినప్పుడు నిర్ణయించవలని వుంటుంది. ఆయిడే వీటిని మనకు పరకులరూపంలో 

అందించినట్టయి కే ముసల్మానులు ఈ షరతులకు లోబడిన పరిష్కారానికి మ్మాతమే 

అంగీక రించినట్టయి 3 దానివల్ల దేశంలో మతపరమైన (ప్రభావం వున్నట్టు కనిపిస్తూ 
వుందని నేను అభిప్రాయపడుకున్నాను. అటువంటి ధోరణి పెరగడం, భారత 
దేశంలో నిజమైన జాతీయతా భావం అభివృద్ధికే అవరోధం” అని ఆయన 

సపేర్కొన్నారు.34 

"ఫెడరేషన్ ఏర్పడినట్టయితే, కార్మిక విషయాలకు సంబంధించి రాష్ట్రాలు కేంద్ర 
శాసనసభ అదుపులో వుండేందుకు (ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు జరిగితే తప్ప (శ్రామికవర్గ (ప్రయోజ 
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నాలకు తగిన రక్షణ వుండదని ఎన్. ఎమ్. జోషి అభిప్రాయ పడ్డారు. కార్మిక 
శాసనాలు, ఫెడరల్ విషయంగా ఉండాలని ఆయన కోరారు. 

“మున్లీంలు ఒక జాతి" ఆనీ “స్వయం నిర్ణయసూ(త్రం ఆధారంగా వారికీ విడి నియోజక 
వర్గాలు ఏర్పాటుచేయాల”నీ బొంబాయికి చెందిన నవాబ్ నహర్ నింగ్ జీ ఈశ్వర్ సింగ్ జీ 

చెప్పారు. “భూప్వాముల హక్కుల రక్షణ” మొదలైన వాటికి రక్షణలూ (ప్రత్యేక 

అధికారాలూ అవసరమని ఆయన ఉద్దాటించారు.35 

రామస్వామి ముదలియార్, కౌవాన్జీ జెహంగీర్, సమావేశం సాధించిన ఆంళాలను 

"పేర్కొంటూ అన్నిపకొలవారూ సర్దుకుపోయే ధొరణిని అవలంభించాలని కోరారు. 

మొదటి రౌండ్ కేబుల్ సమావేశం తర్వాత గాంధీజీనీ ఇతర (ప్రముఖ కాం(గెను 
నాయకులనూ విడుదల చేశారు. గాంధీజీ చెన్ రాయ్ మధ్య సం(పదింపులు జరిగాయి. 

ఫలితంగా 'గాంధీ అర్విన్ ఒప్పదం కుదిరింది. దీనివల్ల రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమా 

వేశం లో కొంగ్రెను పాల్గొనేందుకు మార్గమేర్పడింది. కాం(గెసు తరపున గాంధీజీ 

సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. జాతీయవాద మున్లింలనాయకులైన డాక్టర్ అన్న్సారీని 
సమావేశానికి ఆహ్వానించవలనిందని గాంధీ చేనిన సూచనను (త్రోనివుచ్చి (ప్రభుత్వం 

ఈసారి కూడా, ఇతర (ప్రతినిధులను ఎన్నిక చేసింది. _ముస్తిం(ప్రతినిధుల్లో ఈసారి 

కూడా జిన్నా వున్నారు. 

రెండవ రౌండ్ "టెబుల్ సమావేశం లండన్లో 1981 వెపైంబరు 7న (పారంఖభ 

మెంది. ఈలోగా ఒక పెద్ద సంఘటన జరిగింది. లేబర్ (ప్రభుత్వం స్థానే రామేనే 

మేక్సొనాల్డ్ ప్రధానమంత్రిగా జాతీయ (ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. నిజానికీ 
కన్సర్ వేటివ్ పార్టీ ఆధిసత్యంలో వుందని చెప్పవచ్చు. కన్సర్ వేటివ్ అయిన 
సర్ శామ్యూల్ హోర్ భారతదేశానికి సంబంధించిన మంతి అయ్యారు. 

గాంధీక్టం కార్యగెసు తీర్మానాలకు అనుగుణంగా, కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రాల్లోనూ, 
పూర్తి బాధ్యతాయుతమైన (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనీ, గవర్నర్ జనరల్కు 

(పత్యేక ఆధికారాలేవీ ఉండరాదవీ కోరారు. కాని మళ్ళీ మతపరమైన సమస్య పెద్ద 
అవరోధంగా ఏర్పడింది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి రౌండ్ కేబుల్ సమావేశం 

అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల సంఘం ఒకదాన్ని నియమించింది. కాని ఈసంఘం ఓక 

నిర్ణయానికి రాలేకపోయింది. *: నుతపరమైన విడి వియోజుకవర్గాలకు గాందీజీ అంగీక 

రించేట్టు లేరు. ముస్లీం "మతవాదులు కూడా దాన్ని ఒదులుకునేట్టు లేరు. రాజీకి 

గాంధీ చేసిన (ప్రయత్నాలను హిందూమతవాదులు పాగనివ్వలేదు. ఈ విషయమై 
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సామ్రాజ్యవాదులు వ్యవహరిస్తున్న తీరువల్ల అసలు ఒక ఒప్పదం కుదిరే అవకాశమే 
కన్పించలేదు. [విటిషు రచయిత ఎడ్వర్డ్ థామ్సన్ ఇలా (వ్రాశారు: 

“రెండవ రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశంలో, పట్టు విడువని మున్లింలూ బ్రిటిషు రాజు 

కీయవర్గాల్లోని (ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకులూ పొత్తు కుదుర్చుకున్నట్టు బాగా వెల్లడైంది. 
ఇది, భారతదేశంలో మరింత గట్టిపడి, ఆభివృద్ధి నిరోధకంగా తయారైంది. దీన్ని 
బుజువుచే యవచ్చు 36 

మతపరమైన సమస్యకు ఒక పరిష్కారాన్ని కని పెట్టకుండానే సమావేశం ముగిసింది. 
(పధాన సమస్యల విషయంలో కూడా పెద్ద పురోభివృద్ధి కనిపించలేదు. సమావేశం 
1981 డిశంబరు 11 వ తేదీ ముగిసింది. 

గాంధీజీ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినపుడు (పభుత్వం కాంగ్రెసు సంస్థల మీద 
విరుచుకు పడింది. పౌర ఉల్లంఘన మళ్లీ (ప్రారంభమైంది. గాంధీజీనీ ఇకర నాయ 
కులనూ అరెస్టు చేశారు. 

మతపరమైన తీర్పు___గాంధీజీ ఆమరణ నీరాహారదీక్ష 

గాంధిజీ ఇంకొ జైల్లో వుండగా, (పధానమంకి మేక్టొనాల్స్, 1932 ఆగస్టు 16 న 

మతపరమైన తీర్చు (ప్రకటించారు. దీని (ప్రకారం ముస్హింలకే కాక, దళిత వర్గాలకు 

కూడా (పత్యేక నియోజక వర్గాలుంటాయి. భారతదేశంలో చీలికలను ఎక్కువ చేసే 

(పయత్నంతప్ప ఇది మరొకటి కాదు. ఈసారి హిందువుల్లో ఆ(గకులాలవారికీ నిమ్న 

కులాల వారికీ మధ్య చీలికలేర్పడేందుకు (ప్రయత్నించారు. గాంధీజీ జైలునుంచి 
(పధానమంతికి ఒక లేఖ (వ్రాస్తూ తాము ఈ నిర్ణయాన్ని తమ (ప్రాణాన్ని ఒడ్డి (పతిఘ 

టిస్తామని తెలియచేశారు. దళిత వర్గాలకు మతపరమైన (ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చే పథకాన్ని 

(బిటిషు (ప్రభుత్వం నెపైంబరు 20 లోపున ఉపసంహరించుకోక పోయినట్టయితే తాము 

ఆ రోజున నిరసన [వతం (ప్రారంభించి ఆ మరణాంతం కోనసాగిస్తామని గాంధీజీ తమ 

లేఖలో పేర్కొన్నారు. దళితవర్ణాల (ప్రతినిధులను సాధారణ ఓటర్లు ఎన్నుకోవలనిందే 

నని ఆయన పునరుద్దాటించారు. 

శాసనసభలో ఆందోళన 

గాంధీజీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో దేశంలో కలకలం బయలుదేరింది. శాసన 

సభలో కూడా ఆందోళన వ్యక్తమైంది. సెఫైంబరు 18 వ తేదీన సి, యస్. 
రంగ య్యర్ , శాసనసభలో వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. 
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“మహాత్మాగాంధీ మరణిస్తే ఎవరు జీవించి వుంటారు.” అని ఆయన (ప్రశ్నించారు. 
“ట్రిటిమ సా(మాజ్యవాదులకు లాభకరంగా వుండేట్టు ఇరవై ఏండ్లుగా మాలో చీలికలు 
ఏర్పరుస్తున్నారు. మా మతం-_మా దేవుళ్ల: మా సామాజిక వ్యవస్థ అన్నింటినీ 
ఛిన్నాభిన్నం చేవేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు” అంటూ ఆయన “ఈ విషప్ప వేర్పాటు 
విధానం” అవలంభిస్తున్నందుకు (ప్రధానమంత్రిని ఖండించారు. “భారతీయుల అభి 
ప్రాయాన్ని కూడగ ప్రేందుకు ఒక అవకాళమివ్వవలనిందని గాంధీజీ కోరారు. దాన్ని 
తిరస్కరించారు" ఆంటూ శ్రీ రంగయ్యర్ “ఒక వేళ మహాత్యాయే మరణించినట్టయితే, 
నేను చెబుకున్నాను భారతదేశంతో బ్రిటిషు సంబంధం పూర్తిగా అంతరిస్తుంది” 37 
అన్నారు. 

దళిత వర్గాల (ప్రతినిధిగా నామినేట్ అయిన రావు ఒహదుర్ ఎం. ని. రాజా 
మాట్లాడుతూ, దళితవర్గాల సమస్య ఆదివరకెన్నడూ ఇంత ప్రాముఖ్యం వహించలేదని 
చెప్పారు. దీనికి దళిత వర్గాలు గాంధీజీకి బుణపడి వృంటారని ఆయన అన్నారు. 
దళిత వర్గాల పునరుద్ధరణ గాంధీజీ (ప్రధాన జీవితలక్ష్యమని రాజా చెప్పారు. సంయుక్త 
నియోజకవర్గాలు తమ కులాలవారికి ఆమోదయోగ్యమేననీ అయితే, ఈ అధికారం 
భారతీయుల చేతుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అమలు జరుగాలనీ పేర్కొన్నారు. 

“మా పునరుద్ధరణకు అవసరమైనది, సాధారణ నియోజుకవార్థాలనుంచి మా (ప్రతి 

నిధులను మేము ఎన్నుకునే అధికారం మాకు లభించడం. సీట్ల "కేటాయిపుంతో 

సంయుక్త నియోజకవర్గాలను ఏర్పాటు చేనే పధకం ఆచరణయో.ళ్యమైనదెకొదని 
(ప్రధానమంతి ఎందుకు అంటున్నారో నాకు తెలియడంలేదు. మద్రాసులోని స్తానిక 
సంస్థల్లో ఇది ఇప్పటికే అమల్లో వుంది. మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇది సంతృప్తి 

కరంగా పనిచేస్తూ వుంది”3కి 
మతపర మైన తీర్పులో పొందుపరచిన పథకం మూలంగా దళిత వర్గాలు రాజకీయంగా 

అస్పృళ్యులౌతారవి రాజా పేర్కొన్నారు. తమ సథకంలో దళితవర్గాలను వేరుచేయ 
లేదన్న (పధానమం్శతి వాదనను ఆయన ఖండించారు. “దళితవర్గాల (పతినిధులకు 
అ(గకులాలవారి ఓట్లు పొందే అవకాశంలేనపుడు భారతీయులందరూ సమానమన్న 
భావం ఏవిధంగా కలుగుతుంది” అని ఆయన (పశ్నించారు. 

పంజాబుకు చెందిన సర్దార్ సంత్ సింగ్, గాంధీజీకి జోహారులర్పిస్తూ, (పపంచంలో 
అటువంటి సత్పురుషుడు (ప్రన్తుతం మరొకరులేరని “పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య 
విషయమై గాంధీజీ మరణించడమే సంభవిస్తే భారతంగబిటన్ల మధ్య అగాధం మరింత 
'పెద్ధదవుతుందవీ దాన్ని ఎవరూ పూడ్భలేరనీ ఆయన హెచ్చరించారు. 39 మతపరమైన 
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నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న శక్తులను అర్భంచేనుకోవలనిందని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. 

రౌంద్ "టేబుల్ సమావేశంలో దళితవర్షాలకు సీట్లను కేటాయించే విషయమై గాంధీజీ 
మొండివైఖరి అవలంభించారనీ అందువల్ల అంబేద్కర్ నియోజుకవర్గాలు కావాలని 

కోరారనీ కౌవాన్జీజహంగీర్ అన్నారు. “కాని గాంధీజీ ఇస్పుడు తమ అభిప్రాయాన్ని 

మార్చుకున్నారు. దానితో రాజా-అంబేద్య-ర్లమధ్య పెద్ద అవరోధం తొలగిపోయింది. 

ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించేందుకు (పభుత్వం గాందీజీకి అవకాశమివ్వగలదవి నేను 

ఆశిస్తున్నాను” అన్నారు జెహంగిర్ . 

(పభుత్వం ఈ విషయంలో ఏవిధంగా సహాయం చేయగలదో తమకు తెలియడం 
లేదని మహమ్మద్ యాకుట్ అన్నారు. హిందువుల్లోని ఈ రెండువర్లాలకు 
చెందిన దేశభక్తులు ఈ గొప్పవ్య క్తిని కాపాడవలనివుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 40 

ఈవిషయంలో (ప్రధానమంత్రిని తప్పుపట్టడంలో అర్జంలేదని అబ్దుర్ రహీమ్ కూడా 
అన్నారు. అయితే గాంధీజీకి దళితవర్గాల సంక్షేమంపట్ల అత్యంత ఎ రకనుందపీ, 

హిందువుల్లోని ఆగ కులాలవారి నాయకలతోనూ దళితవర్గాల నాయకులలోనూ సంప 

దించేందుకు గాంధీజీకి తగిన ఆవకాశమివ్వాలనీ ఆయన కోరారు. 41 

(పళుత్వం తరపు సభానాయకులై న సర్ నీ. వ. రామస్వామి అయ్యర్ మాట్లాడుతూ 

గాంధీజీపట్ల తమకెంతో గౌరవంవుందనీ అయితే ఈ విషయంలో ఆయన అనుసరించిన 
విధానాన్ని తాము ఆమోదంచజాలమసీ చెప్పారు. దీనివల్ల ఇబ్బందికరమైన అవాంఛ 

సీయమైన పరిణామాలు ఏర్పడవచ్చునవి ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీనితో సంబంధ 
మున్నవారు పరస్పరం చర్చలు జరిపి ఒక అంగీకారానికి రావడం ఒక్క సే దీనికి 

తగిన పరిష్కారమని ఆయన చెప్పారు. 

ఈ సమస్యతో సంబంధమున్న వర్గాల నాయకులతో గాందీజీ సం|పదించేందుకు 

(ప్రభుత్వం తగిన అవకాశం కల్పించాలనీ అప్పుడే ఒక పరిష్కారం కుదురుతుందనీ 

హరిసింగ్ గౌడ్, ఎస్. సి. మిత్ర మరికొందరూ (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. రంగయ్యర్ 

తీర్మానం ఆవిధంగా వీగి పోయింది. 

గాంధీజీ జైల్లోనే ఇంటర్వ్యూలు జరిపేందుకూ ఉక్తర (ప్రత్యుత్తరాలు న్వేచ్చగా 
జరిపేందుకూ (ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలూ కల్పించింది. భారతీయ నాయకులు 
కూడా కృషి (ప్రారంభించారు. స్మఫప్రు సూచనమీద రాష్ట్ర శాసన సభల్లో దళితవర్గాలకు 
కేటాయించే స్థానాలసంఖ్య రెండింతలకు పైగా పెరిగేట్లు (148) ఒక పథకాన్ని 

రూపొందించారు. ఈ స్థానాలకు ఎన్నిక సంయుక్త నియోజుక వర్గాలద్వారా జరుగుతుంది. 

అయితే దీనికిముందు (ప్రాధమిక ఎన్నిక ఒకటి జరుగుతుంది. దళితవర్గాలకోసం 
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(నళ్యేకించిన ఒక్కొక్క స్టానానికి దళితవర్గాలు , నలుగురు అభ్యద్దలను ఎంచుకుంటారు. 

వీరిలో ఒకరిని సాధారణ నియోజక పర్గం ఎన్నుకుంటుంది. పూనా ఒప్పందాన్ని 

(వధానమంగత్రి ఆమోదించడంతో గాంధీజీ తమ నిరసన (ప్రతాన్ని వెప్పెంబరు 26 న 
మానుకున్నారు. 

శాసనసభ _ శ్వేతవ్యతమూ 

మతపర మైనతీర్చు - పూనా ఒప్పందం తర్వాత రౌండ్ "టేబుల్ సమావేశం మరొక 
పారి నమావేశమైంది. 1982 నవంబరు [7 నుంచి డిశంబరు 24 వరకూ ఈ 
సమావేశం జరిగింది. రెండవ సమావేశం నియమించిన ఉపసంఘాల నివేదికలను 
వరిశీలించడం, ఈ సమావేశం చేనిన (ప్రధానమైనవని. ఈ నివేదికలూ, ఇతర 
షరతులూ ఆధారంగా (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం భారతదేశంలో రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు 

సంబంధించి ఒక పథకాన్ని స్వయంగా తయారుచేసింది. దీన్ని 1888 మార్చి 

17 న శ్వేతప్యతంగా (ప్రకటించారు. “మొదటి రౌండ్టేబుల్ సమావేశం ముగిసి 
నప్పటినుంచీ ఇంగ్లండ్లో ఎక్కువవుతున్న కన్సర్వేటివ్ల విమర్శను శాంతింప 
చేవేందుకే దీన్ని ఉద్దేశించారు.” 42 భారతదేశంలో, ఒక్క కాం(గాసుమా(త్రమే కాక 

లిబరల్ పార్టీ, మున్లిం మహాసభకూడా ఈపథకాన్ని తిరస్కరించాయి. ఈపథకం 

ఆనేక రకణలూ కేటాయింపులతో కూడుకున్న దేకాక, దొమినియన్ (ప్రతిపత్తి 

గురించి (ప్రప్తావించనేలేదు. “ఈపథకం ఎటువంటి పథకమైనా, స్వయంపాలన 

కుద్దేశించిన పథకంమాత్రం కాదు” అని అలహాబాదుకు చెందిన “ది లీడర్” 

పేర్కొంది. 43 

శాసనసభలో మార్చి ఆఖరున, శ్వేతపృత్రంమీద మూడురోజులపాటు చర్చ 
జరిగింది.  శ్వేతపత్రంమీద చర్చ జరుపవలనీందని అప్పట్లో సభా నాయకులైన 
సర్ (అజేంద్రమిత్తర్ మార్చి 28న (ప్రతిపాదించారు. (పుతిపకీ వాయకులైన 

సర్ అబ్లుర్ రహీమ్ దీనికి ఒకసవరణను (ప్రతిపాదించినవుడు సకల పేద్ద పెట్టున 
హర్షధ్వానాలు చేశారు. సవరణ ఈవిధంగా వుంది: 

“శేంద్ర = రాష్ట్ర. పాలనారంగాల్లో (ప్రజా వకినిధులకు ఎక్కువ బాధ్యత 

కార్యాచరణ 'న్వేచ్చ ఉండేట్టు భారత రాజ్యాంగ సంస్కరణలను (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం 

నవరివ్తేతస్ప భారతదేశంలో శాంతి నెలకొనేందుకుగావి భారతీయులు సంతృ ప్రి 
చెందేందుకుగాని దేశ అభివృద్ధికిగాని వీలుపడదని (బిటిమ (ప్రభుత్వానికి తిలియచేయ 
వలనీనదిగా శాపనసథ గవర్నర్ జనరల్ మూ ఆయనసమితిపీ అర్థిస్తూవుంది.'' 
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లాలా లజపత రాయ్ 

ఎమ్, ఆర్. జయకర్ 
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తమసవరణగురించి మాట్లాడుతూ రహీమ్, శ్వేతపత్రం వల్ల దేశ్యపజులు చాలా 
కలవరపడుతున్నారని “పేర్కొన్నారు. “బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వంకోసం రాజకీయ 
ఆందో ళన ఎంతకాలంగా కొనసాగుతూవుందో మనకు తెలుసు. ఈవిషయంలో 

(వళుత్వ (ప్రతిపాదనలు లోపభూయిష్టంగా వున్నట్టయితే భారతీయులు చేతులుకట్టుకుని 
కూర్చుంటార ని బిటిషు పార్లమెంటూ (బిటిషు (ప్రజలూ భారత (ప్రభుత్వమూ 

భావిస్తున్నట్టయితే అది పోరపాచే అవుతుంది. భారతీయులు ఊరుకోరు” అని 
ఆయన హెచ్చరించారు. 44 

రహీమ్ తమ అభిప్రాయాలను విపులీకరించారు. కొంతకాలం వరకూ రక్షణలు 
అవసరమని చెప్పారు. ఆయికే ఈ మధ్యకాలం ఎప్పుడు అంతమౌతుంది? అదీకాక 
మధ్యకాలానికి కూడా రక్షణలు చాలావిస్తృత మైనవిగా ఉన్నాయి. గవర్నర్ జవరల్ 

గవర్నర్లకు అప్పచెప్పిన రక్షణల స్వభావాన్ని ఆయన సవాలుచేశారు. “వెన్యం, 

రక్షణ, ఆర్ధికశాఖ, ... ఇవన్నీ, రైల్వేలుకూడా వారి ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. ఇక 
శాసనసభకు ఏం మిగిలినట్టు ? ” ఆని ఆయన (ప్రశ్నించారు. 

పథకంలోని రక్షణలదృష్యా హరినింగ్గౌడ్, బి. దాన్, ని. ఎన్. రంగయ్యర్, 
కె. నీ. నియోగి, రాజాబహదుర్ జి.కృష్ణమాచారియార్ , అమర్ నాధ్దత్ , గయా(పసాద్ 

నీంగ్, చాలామంది ఇతరులూ (ప్రతిపాదనలను తీవ్రంగా విమర్శించారు. 

భారత సరిహద్దులూ మతపరమైన సమస్యలదృష్ట్యా గవర్నర్ జనరల్కూ 
గవర్నర్కూ కొన్ని (ప్రత్యేక అధికారాలు అవసరమని ముహమ్మద్ యాకూబ్ 
విశ్వనించారు. వారికి కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చినంతలోనే భారతీయుల్లో అపనమ్మకం 
బయలుదేరుతూ వుందని ఆయన అన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన శ్వేతపత్రం 
విషయమై మున్లింల ఇబ్బందులను మొరపెట్టుకున్నారు. రాష్ట్రాల్లో, “ఫెడరల్ శాసన 
సభలో, మంతిమండలిలో సర్వీసుల్లో మున్లింలకు కేటాయించే స్థానాలను స్పష్టంగా 
నిర్ణయించాలన్నది ఆయన కోరినవాటిలో ఒకటి. ఫెడరల్ ఎగువసభలో (ప్రత్యేక 
నియోజుకవర్గాలు ఆధారంగా మున్లింలకు (ప్రాతినిధ్యముండాలనికూడా ఆయన కోరారు. 

శ్వేతపుత్రంలో మున్లింలకిచ్చిన సౌకర్యాలతో వారు తృప్తిపడనందుకు హిందూ 
మహాసభ (ప్రతినిధి అయిన భాయిపరమానంద్ విచారం వ్యకపరిబారు. ఇతర 
శాఖల్లోకూడా మతపరమైన వాటిని వారు కోరుకున్నారని ఆయన అన్నారు. భారత 
దేశంలో (ప్రజాస్వామ్యానికీ జాతీయతకూ విఘాతం కలిగించే ఓటింగ్ పద్దతిని (ప్రభుత్వం 
పరోక్షంగా ప్రవేశపెడుతూ వుందనీ ఇదిచాలా అన్యాయమనీ ఆయన చెప్పారు. 
(వళుత్యం, ఎందుకైనా మంచిదని మతవాదులను సంతృప్తి పరుస్తూ వుందని ఆయన 
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అభిప్రాయపడ్డారు. 'కేంథద్ర శాసనసభలో ముస్లింలకు స్థానాలను కేటాయించిన పద్ధతివల్ల 
'భారత దేశంలో హిందువులే ఆల్బసంఖ్యాకులుగా తయారై నట్టు ఆయనఫిర్యాదు చేశారు. 46 

సర్దార్ నసంత్సింగ్, శిభ్ధు మతవాదుల అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు, 

శ్వేతప్యతంలోని (ప్రతిపాదనలకు శిళ్ధులకు ఏమా(్రం అమోదయోగ్యం కావని ఆయన 
(ప్రభుళ్వానికి స్పష్టంగా చెప్పారు. “ళిక్టులు కోరుకున్నవాటిని టోరీ (ప్రభుత్వం 
పరిశీలించే స్దితిలో లేదని మతపరమైన తీర్చువల్లా 'శ్వేతప్మతంలోని (పకిపాదనవల్ల 

శేలిపోయింది” అన్నారాయన. శ్వేతపత్రం భారతదేశాన్ని శాశ్వతంగా విభజిస్తుందని 
చెప్పారు. “ బిటిషవారు ఎప్పటికీ అంగీకరించరు. ...*. భారతదేశంలోని 
భారతీయ పౌరసర్వీను, అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు ఎన్న టికీ అంగీకరించదు. 

(బిటిషవారికి సహేతుకమైన వాదనతో నచ్చచెప్పవచ్చునని భావిస్తున్న మనమిత్రులు 
(టైటీషువారి గురించి ఇంకా తేలుసుకోవలసివుంది" అన్నారాయన. 

రామస్వామి ముదలియార్ మితవాదుల అభిప్రాయాన్ని తెలియచేశారు. శ్వేతపత్రం 

రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు చాలా భిన్నంగా వుందనీ ఇది 

అన్యాయమసీ ఆయన ఫిర్యాదుచేశారు. అఖిలభారత పభ్లిక్సర్వీసు కమిషన్ సభ్యులను 

గవర్నర్ జనరల్ నియమిస్తారనీ రాష్ట్ర) సంఘాల సభ్యులను గవర్నర్లు నియమిస్తారనీ 
సమావేశంలో సూచించగా, శ్వెతప్యతంలో దాన్ని మార్చినట్టు ఆయన “పేర్కొన్నారు. 
శ్వేతపత్రం (ప్రకారం ఈ అధికారం, భారతదేశానికి సంబంధించిన (బిటిషు మంతతికి 

సం[కమిస్తుంది. ఆయన ఈ మంత్రిని వైట్ హాల్కు చెందిన గొప్ప మొగల్ చక్రవర్తి 

అని వర్ణించారు. ముదలియార్ మరికొన్ని అభ్యంతరాలనుకూడా తెలిపారు. అర్దిక 

పరమైన బాధ్యత గురించి శ్వేతపుత్రంలో రిజర్వువ్యాంకుకు యీ బాధ్యత అప్పగించే 
సమయానికి బ్యాంకు బాగా పవిచేస్తూ వుండాలని పేర్కొన్నారు. దీనికి అర్థం ఏమిటని 

ఆయన (ప్రశ్నించారు. శ్వితపతంలోని ఒకొక్క. అంశాన్ని కుణ్ణంగా పరిశీలించి 

చూనినట్టయితే మితవాదులకు కూడా కంపరం పుడుతూందని ఆయన చెప్పారు. భారత 

దేశానికి సంబంధించిన (బ్రిటిష్ మంతికి సంక్రమించిన మితిమీరిన అధికారాలను చూన్తే 

ఎవరికైనా దిగ్భ్రాంతి కలుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు 47 

ఈ పధకం భారత (ప్రభుత్వ అధికారదర్చాన్ని పూర్తిగా (పతిబింబీన్తుందని నీంద్ కి 

చెందిన లాల్చంద్ నవల్భాయి పేర్కొన్నారు. ఫెడ రేషన్లో సంస్థానాలనుకూడా 

చేర్చటం, (ప్రభుత్వ అధికారాన్ని పటిష్టం చేయటమేనవి ఆయన చెప్పారు. నింద్ లోని 
హిందూ అల్బ సంభ్యాకులను ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా, నింధ్ని ఒక (పక్యేక 

రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయటానికికూడా ఆయన అభ్యంతరం తెలిపారు. 
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ఈ విధంగా మూడురోజులు జరిగిన చర్చలో ఆధికారపక్షొనికి చెందినవారెవరూ 
శ్వేతపళ్రాన్ని గురించి అభిప్రాయం తెలియజేయలేదు. చివర ఆబ్లుర్రహీమ్ 
సవరణను సభవారు ఆమోదించారు. సవరణను ఎవరూ వ్యతిరేకించలేదు. అంటే 
స్వరాజ్యవాదులులేని శాసనసభ శ్వేతప[త్రాన్ని తిరస్క-రించిందన్నమాట, 

శాసన సభ అసమర్థత 

(బిటిష్ ప్రయోజనాలతో సంబంధంవున్న ఆర్థిక, (ద్రవ్య విషయాల్లో శాసనసభ 
అసహాయస్టితిలో ఏమీ చేయలేక పోయినట్టు స్పష్టం అయింది. 1081లో భారతప్రభుత్వం 

ఆర్థిక సమస్యను ఎదుర్కొనవలని వచ్చింది. 1881-88 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని 

మొదటి ఆయిదునెలల్లో వళుత్వ ఆదాయం, అనుకున్నదానికం టె తగ్గిపోయింది. శిస్తు 

చెల్లింపు నిరాకరణోద్యమం వల్లా, నిషేధపుఉద్యమంవల్లా, ఆదాయం తగ్గింది. సంవత్స 
రాంతానికి లోటు 10 కోట్లరూపాయలకు మించవచ్చునని (ప్రభుత్వం గుర్తించింది. 
లోటుని భర్తీ చేనేందుకూ, అప్పట్లో (ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్ధికరంగంలో యేర్పడిన 
మాంద్యంవల్ల కలిగిన యిబ్బందులను యెదుర్కొనేందుకూ, (ప్రభుత్వం అత్యవసర అర్దిక 

బిల్లును (ప్రవేశపెట్టి ఢిల్లీలో నవంబర్ 4 మంచి 20 వరకూ శాసనసభ (పత్యేక 
సమావేశాన్ని యేర్చాటుచేనింది. 

సభలో అర్ధిక మంతి మాట్లాడుతూ ఖర్చులన్నీ పోగా 1888 మార్చి నాటికీ 
ఆయిదు కోట్ల రూపాయలు ఆదనపునిధులు కావాలనీ, యీబిల్లు 18 నెలలు మాత్రమే 

అమలులో వుంటుందనీ తెలియచేళొరు. 

బిల్లులోని పన్నుల (ప్రతిపాదనలు విపరీతంగా వుండటంతో, ఎటువంటి సందర్భం 
లోనూ అభ్యంతరం చెప్పని యీ శాసనసభకూడా, బిల్లుని ప్రతిఘటించింది. షణ్ముగం 

చెట్టి మాట్లాడుతూ “యీ బిల్లులోని (ప్రతిపాదనలు మాకు అమోదయోగ్యంకాదని మేము 
యీనాడు చెబుకున్నామూ అంటే ఆర్థిక మంతి మార్గానికి అవరోధం కల్పించాలని 

కాదు. పన్నులభారం విషయంలో యింక ఏమా(త్రం భరించలేని న్టితికి చేరుకున్నాం 
అన్నారు.” 48 

(ప్రజలు బిల్లులో (ప్రతిపాదించిన విపరీతమైన పన్నులభారాన్ని మోనేందుకు, 
ఏమాతం నిద్ధంగా లేరని శాసనసభ్యుంకు బాగా తెలును. ప్రభుత్వం యీవిషయంలో 
తన వైఖరిని ఏమాత్రం మార్చు కోదనికూడా వారికి తెలుసు, జాతీయవాదపార్తీ 
నాయకులైన సర్. హరనింగ్ గౌర్ మాట్లాడుతూ '' (ప్రభుర్వంతో సహకరించేందుకే 

మేమిక్కడవున్నాం. (పభుత్వకూడా మాతో సహకరిస్తే బాగుంటుంది.” అని 

ఆర్థిందారు. 
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(ప్రభుత్వం తరపున ఆర్థిక సభ్యుడు ఎంతో గట్టిగా వాదించేటప్పటికి శాసనసభ 
బిల్లులోని నాలుగు (వతిపాదనలను శతోనవుచ్చింది. విడ్జెట్ లో నాల్లు కోట్ల రూపాయల 

మేరకు యీ విధంగా నష్టంకల్లిందన్న మాట. 

అయితే (వభుత్వంమాాకం యీ కోతిలను ఆమోదించేందుకు నిద్ధపడలేదు. 
హరినింగ్ గౌర్, అబ్బుర్రహీమ్, యామిన్ ఖాన్ వైప్రాయిని కల్పుకుని శాసననభ 
నిర్ణయం గురించి ఆయనకు నచ్చచెప్పేందుకు (ప్రయత్నించారు. ఇవేవీ ఫలించలేదు. 
నవంబర్ 20 వ దీన శాసనసభకు వైప్రాయినుంచి ఒక వర్తమానం అందింది. 

“లోటును (4 కోట్ల రూపాయలు) భర్తీ చేయకుండా నేను నా విధులను నిర్వర్శించ 
లేను.” అందువల్ల విల్లును మొదట (ప్రవేశ పెట్టినపుడు (ప్రతిపాడించిన విధంగా 
కోతను భర్తీ చేనేందుకు ఒక సవరణను ఆమోదించవలనిందని ఆయన విఫార్చు 
చేశారు. 

హరిసింగ్ గౌర్ బాధ పడ్డారు. ఈ బిల్లు విషయంలో తమపార్టీ యిక ఎటువంటి 
సంబంధం పెట్టుకోటోదని ఆయన (ప్రకటించారు. ఆబ్బుర్రహీమ్ కూడా నిరాశచెందారు. 
ఆయన యీవిధంగా అన్నారు : ' 

“లక్షలాది దేశ (ప్రజలు మేము దేశానికి సహాయం చేయగలమన్న ఆశతో 

మమ్ములను యిక్కొ-డకు పంపించారు. మేము మాతం ఎందుకూ పనికిరాకుండా 

పోయాం. (ప్రభుత్వం చర్యలకు సంభందించినంత వరకూ ఎటువంటి మార్పూ 

చేనేందుకూ మాకు అధికారం లేదు.” శ్ర 

ఒకప్పుడు మోతీలాల్ న్నెహూ అనుయాయులే అయినా (ప్రస్తుతం (ప్రభుత్వంతో 

సహకరిస్తున్న రింగయ్యర్ మాట్లాడుతూ “ శాసనసభ యీ విషయంలో తీసుకున్న 
విర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం అమోదించి వుండవలనిందని నేను అభిప్రాయ పడుతున్నాను, 
ఇది శాసనసభను బహిష్కరించండి, అనే వారికి సరైన సమాధానంగా వుండేది” 
ఆన్నారు. 50 

ఆయితే (పభుత్వం యీ అభ్యర్థనను వినేన్టితిలోలేదు. ఆర్థిక బిల్లులోని కోతలను 

భర్తీచేవే సవరణలన్నిటిపీ ఆమోదించారు. జాతీయవాద పార్టీ, ఇండీపెండెంటుపార్టీ 
సభ్యులూ నిరసనగా సభనుంచి లేచి వెళ్ళిపోయారు. సవరించిన బిల్లును ఓటింగ్ కోసం 
మళ్ళీ శాసన సభలో ప్రవేశ పెట్టినపుడు వీరు మళ్ళీ సభలోకి వచ్చారు. బిల్లును ఆఖరి 
మట్టంలోకూడా (ప్రతి ఘటించాలని వీరు కృతనిశ్నయంతో వున్నారు. ఈ విషయంలో 
దేశ (ప్రజల అబిప్రాయాలు వారికి పూర్తిగా తేలుసు. సవరించిన బిల్లుమీద సభలో 
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ఓటింగ్ జురిగినప్పుడు బిల్లు వీగిపోయింది. అనుకూలంగా 48 ఓట్లూ, (ప్రతికూలంగా 

68 ఓట్లూ పడ్డాయి. 

వె(ప్రాయి అంతటితో వూరుకోలేదు. తమ సర్టిఫికేషన్ అధికారాన్ని ఉపయోగించి 

బిల్లును రాజ్యు సమితికి నిఫార్పు చేశారు. సమితిలోకూడా యెన్నికయిన సభ్యులు విల్లును 
(పతిఘటించారు. చివరకు 24 ఓట్లతో బిల్లు ఆమోదం పొందింది. వ్యతిరేకంగా 9 ఓట్లు 

మ్మాతమే పడ్డాయి. దరిమిలా చెస్రాయి సర్టిఫికేషన్ తో, బిల్లు చట్టం అయింది. 

[పభుత్వం ఇటువంటి “ స్వల్పవిషయాలతో ” దలించలేదు. 51 

ళో అట్టావా వాణీజ్య ఒప్పందం 

ఒక ఏడాది తర్వాత (ప్రభుత్వంతో మరొకసారి ఘర్షణ జరిగింది. ఈపారి, 
(టైటిమ అర్థిక (పయోజనాలకు సంబంధించినది ఇది. 

ఆరికరంగంలో కి షపరిసితి ఏర్పడటంతో (గేట్ (బిటన్ 1931 లో తన స్వేచ్చా 
ఖ గటి మ! 

వాణిజ్య విధానాన్ని వదులుకుంది. 1992 ఆరంభంలో, నూటికి పదివంతుల సాధారణ 

సుంకం పద్ధతిని (ప్రారంభించింది, భారతదేశమూ ఇతర డొమినియన్లూ ఈ కొత్త 

సుంకాన్ని 1982 నవంబరు 15 వ తేదీవరకు కట్టనవసరంలేకుండా వీలుకల్చించారు, 
ఆ తేదీకి (బ్రిటన్తో వాణిజ్య ఒప్పందం లేకపోయినట్టయికే ఈ దేశాలనుంచి వచ్చే 

సామ(గిమీద కొత్త సుంకాలను విధిస్తారు. 

ఈ సందర్భంలో 1982 జులైలో అట్టావాలో ఇంపీరియల్ ఎకనామిక్ కాన్ఫరెన్స్ 

ఒకటి ఏర్పామైంది. భారత (ప్రభుత్వం శాసనసభ ఆనుమతి లేకుండానే ఈసమావేశంలో 

పాల్గొనేందుకు సర్ అతుల్ చటర్జీ నాయకత్వంలో ఒక పతినిధివర్గాన్ని పంపేందుకు 

నిశ్చయించింది. శాసనసభ్యులు ఇద్దరిని షణ్ముగం చెట్టి, అబ్బల్లాహారూన్ ప్రతినిధి 

వర్గంలోకి తిసుకున్నారు. 

ఈసమావేశం ఫలితంగా భారత - (బ్రిటన్ లమధ్య ఒక వాణిజ్య ఒప్పదం కుదిరింది. 

ఈ ఓప్పందంవల్ల భారత సామ(గిమీద 10 శాతం సుంకం రాయితీ కొనపాగుతుంది. 

(బ్రిటిషేతర సామ(గి కొన్నిటిమీద సుంకాన్ని ఎక్కువచేస్తారు. భారతదేశం వైపున 
కొన్నితరహాల (బ్రిటిషు సామ(గిమీద 10 శాతం రాయితీ వుంటుంది, కొన్నిరకాల 

మోటారుబండ్ల మీద 7.5 శాతం రాయితీ వుంటుంది. ఆట్టావా సమావేశం 

ముగిసివపుడు, మరొక అనుబంధ ఒప్పందం కూడా కుదిరింది. దీనిమూలంగా 

భారత మార్కెట్టులో (బిటి ఉక్కుకు (ప్రత్యేక సదుపాయాలుంటాయి. బ్రిటన్లో 

భారత ఉక్కుకు కూడా అదేమోస్తరు సదుపాయాలను కల్పిస్తారు.52 
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భారతదేశంలో ఈ ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకించారు, భారత విదేశ వాణిజ్యంలో 

ఎక్కువభాగం యూరోపేతర దేశాలతో జరుగుతూ వుంది. (గిటిషు సామాజ్యానికి 

(పత్యేక సదుపాయాలు కల్పించే విధానంవల్ల ఈ దేశాలతో భారతదేశపు వాణిజ్యం 
దెబ్బతింటుందని భారతీయులు భయపడ్డారు. (బ్రిటన్లో భారత సామగ్రికి (పత్యేక 

సదుపాయాలు కల్పించడం విషయంలో, ఇది అర్థంలేనిడని భావించారు. తేయాకు, 

జనుమువంటి భారతీయ ఉత్పత్తులకు (బటన్ లో గిరాకీ ఎటూ వుందనీ వీరు అభిిపాయ 

ఫడ్డారు. కొన్నిరకాల సామ్యగి విషయంలో భారతదేశం గుత్తాధిపత్యం కరిగివుందనీ 

అందువల్ల ఈ (సళ్యక సదుపాయాలవల్ల ఏమీ లాభంలేదనీ వీరు భావించారు. 

(టైటిషసా(మాజ్యానికి కల్పించిన (ప్రెక్యేక సదుపాయాల మూలంగా భారత మార్కెటుకు 

(బిటిషు పామ(గిని నింపుతారనీ, మిగతాదేశాలసామ(గి, అధిక సుంకాలవల్ల (బిటిషు 

పామ(గ్రితో పోటీ చేయజాలదనీ వీరు అభిప్రాయపడ్డారు. ధీనివల్ల భారతీయ 

వాడకందార్లు ఎక్కువ చెల్లించవలని వుంటుంది. ఓక ముక్కలో చెప్పాలంటే 

ఈ (పత్యేక సదుపాయాలవల్ల భారతదేశానికి హోనిజరుగుతుంది, (బ్రిటన్కు లాభం 

చేకూరుతుంది. భారతదేశంలోని పత్రికలు అట్టావా వాణిజ్య ఒప్పదాన్ని గట్టిగా 

(పతిఘటించారు. 

ఈ సందర్భంలో వాణిజ్య సభ్యుడు సర్ జోసప్ లోన్, శాసనసభలో నవంబరు 
7వ తేదిన ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. తీర్మానంలో ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు: 

భారత (ప్రభుత్వమూ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, 1982 ఆగష్టు 20 వ తేదీన అట్టా 
వాలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని ఈ శాసనసభ ఆమోదిస్తూ వుంది. ఈ ఒప్పం 

దాన్ని ఆమలు పరచేందుకు అవసరమైన శాసన పరమైన చర్యలను వీలైనంత 

త్వరలో భారత శాసనసభలో (ప్రవేశ పెట్టవలనిందని ఈ శాసనసభ గవర్నర్ జనర 
ల్కూ ఆయన సమితికీ శిఫార్చు చేస్తూ వుంది. 53 

సభ్యులు ఈ తీర్మానానికి ఆనేక సవరణలు (ప్రతిపాదించారు. భారత దేశానికి బాద్యతా 

యుత స్వయంపాలన లభించేవరకూ (బ్రిటన్కు వాణిజ్య సదుపాయాలు కల్పించే 

విషయమై అలోచించేందుకు భారత దేశం నిద్ధంగాలేదని (బ్రిటిషు (ప్రభ్రుత్వానికి తెలియచేయ 

వలనిందని (ప్రధాన జాతీయవాద సవరణలో కోరారు. అట్టావా వెన భారత (ప్రతినిధి 

వర్గం భారత (ప్రజలకు (ప్రాతినిధ్యం వహించజాలదనీ భారత (ప్రభుత్వానికీ మా(్రమే 

ప్రాతినిధ్యం వహించగలదనీ వీరు పేర్కొన్నారు. భారతదేశానికి అర్ధిక వ్యవహారాల్లో 

ఎటువంటి వ్వేచ్చాలేదని అన్ని విషయాల్లోను-రా జకీయ- [ద్రవ్య విషయాల్లో -భారత దేశం 

" (ట్రిటిమ (ప్రభుత్వం అదుపాజ్ఞల్లో ఉందనీ, ఈ ఒప్పందంవల్ల _ తేలుస్తూ వుందని వీరు 
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అన్నారు. ఒప్పందంవల్ల ఇంగ్లాండుకే లాభం చేకూరుతుందని వీరు వాదించారు. దేశవాళీ 

పరిశ్రమలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చేండేందుకు వీలుగా సుంకాలు విధించే స్వేచ్చ కల్చించా 
లవి కోరారు. వాణిజ్య సభ్యుడి తీర్మానం సరికొత్త తరహాగా వుందని హరినింగ్ 
గౌర్ అన్నారు. ఈ తీర్మానం, ఏ బిల్లుకు సంబంధించినదో ఆ బిల్లు ఫాఠం, సభ్యులకు 
తెలియదని ఆయన చెప్పారు. ఈ ఒప్పదంవల్ల భారత వాడకందారు మీద ఎక్కువ 

భారం వడుతుందనీ లేదా ఆదాయం తగ్గిపోతుందనీ మోధి అభిప్రాయ పడ్డారు, ఈ 
ఒప్పందం అమలు జరిగినట్టయి తే భారత దేళపు ఆర్థిక పయోజనాలు దెబ్బతింటాయని 

అబ్బుక్ రహీమ్ భావించారు. శాసనసభకు చెందిన ఒక సంఘం ఒప్పందాన్ని మొదట 

పరిశీలించాలని కోరుతూ యునైటెడ్ (ప్రావిన్ నెన్కు చెందిన జియా వుద్దీన్ అహ్మద్ 
ఒక సవరణ (ప్రవేశ పెట్టారు. 

ఇంత (ప్రతిఘటన రావడంతో (ప్రభుత్వం తీర్మానాన్ని, శాసనసభకు చెందిన (ప్రత్యేక 
సంఘానికి నివేదించేందుకు అంగీకరించింది. (ప్రత్యేక సంఘంలో ఏకభ్మిపాయం 

కుదరలేదు. శాసనసభకు రెండు నివేదికలను సమర్పించారు. ఆదరిమిలా మరొకసారి 
చర్చ జరిగింది. అధికారేతర తీర్మానాలు వీగిపోవడమో ఉపసహరించుకోవడ మో జరి 
గింది. 

వాణీజ్య సభ్యుడి తీర్మానాన్ని చివరప సభవారు ఆమోదించారు. ఒప్పదంలోని (ప్రతి 

పాదనలను పొందు పరచిన కోత్త సుంకాల బిల్లును సభవారు 1882 డిశంబరు 15 వ 

తేదీన ఆమోదించారు. అట్టావా ఒప్పదం భారతిదేశంలో ఈవిధంగా అమల్లోకి వచ్చింది. 

గాందీజీ విషయమై శాసనసభ ఆందోళన 

1082 'వెఫ్రెంబరులో పూనా ఒప్పందం తర్వాత ఇంకా కైల్లోవున్న గాందీజీ తమ 

దృష్టినంతా హరిజనుల పై కేంగదీకరించారు. కొత్తగా “హరిజన్” అన్న వార పత్రికను 
ప్రారంభించి, హిందూ సమాజంలో అనుసరిస్తున్న అస్బృళ్యతానిర్మూలనకు పత్రికా 
ముఖంగా ఉద్యమాన్ని (ప్రారంభించారు. బయట దేశంలో ఫౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం 

కొనసాగుతూనే వుంది, కాని జలహీనమవుతూ వచ్చింది. అస్పృశ్యత ఉద్యమాన్ని 
కూడా సనాతన హిందువులు (ప్రతిఘటించారు. 

శాసనసభలో, గాందీజీని విడుదల చేనే విషయమై (పభుత్వ వైఖరిని తెలుసు 
కునేందుకు అనేకసార్లు (ప్రశ్నలూ అనుబంధ (ప్రశ్నలూ అడిగారు. ఆ రోజుల్లో (పజులు 
గాందీజీని విడుదల చేయాలని (ప్రధాసంగా కొరుతూ వచ్చారు. (ప్రజల ఈ కోరికను 

(ప్రతిబింబిస్తూ మన్వూద్ అహ్మద్ 1088 ఫిబవరి 15 వ తేదీన ఒక' తీర్మానాన్ని 
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(వవేశపెట్టారు. గాందీజీవీ, జమియత్ ఉల్ ఉల్మా నాయకులైన మఫ్రీకిఫాయెత్ 

ఉల్లానూ విడుదల చేయవలనిందని తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్పు చేశారు, 

దేశంలో రాజకీయ (ప్రతిష్టంభనకు అహ్మద్, (పభుత్వాన్ని తప్పుపట్టారు. గాందీజీ, 
ప్రస్తుతం హరిజన ఉద్ధర ణకు పూనుకున్నారనీ ఆయన్ను విడుదల చేయాలనీ అప్పుడే 

రాజ్యాంగ విషయమై కొంత పురోభివృద్ధికి సాధ్యమనీ ఆయన చెప్పారు. 54 

సంత్నింగ్ తీర్మానాన్ని గట్టిగా సమర్థిస్తూ 'మహత్మాగాంధీ వంటి మ హర్షితుల్యు 

లమా, మవ్రీకిఫాయెత్ ఉల్లా వంటి గొప్పవారినీ ఖైదులో పెళ్లే వ్యవస్థను ఎవారు మాత్రం 

సమర్థించగలరు.” అని (ప్రభుత్వాన్ని (ప్రశ్నించారు. గాందీజీ, తమ అహింసావిధానంతో 

డేశ(ప్రజలను అదుపులో పెట్టగలిగారని ఆయన విశ్వనించారు. ఎన్. నీ. మి(్ర, చాలా 

మంది ఇతరులూ సంత్ సింగ్ను సమర్థించారు.౨5 

చర్చ మార్చి ఒకటవతేదీన కొనపాగింది. గాంధీజీ హరిజన ఉద్ధరణకుచేస్తున్న 
కృషిని రంగయ్యర్ ఉద్దాటించారు. ఆయనకు ఈ కృషిలో అన్ని అవకాశాలూ 
వుండేందుకుగాను ఆయన్ను విడుదలచేయవలనిందని రంగయ్యర్ (ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి 
చేశారు. అస్పృశ్యత - వ్యతిరేకఉద్యమం చివరకు, పొరఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని 

అంత మొందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలో రాజకీయశాంతి, గాంధీజీ = 

ఇతర రాజకీయనాయకుల విడుదలపై ఆధారపడివుందని ఎన్. ఎమ్. జోష్ 

ఉద్ధాటించారు. 

కావి, దీనికి భిన్నంగా అభిప్రాయపడినవారు కూడా లేకపోలేదు. (ప్రభుత్వం 
తన వైఖరిని సవరించుకున్నట్టయితే తాముకూడా తమ ధోరణిని మార్చుకుంటామని 
కాం(గెనువౌరు ఇంతవరకు ఎటువంటిసూచనా చేయలేదని మొహమ్మద్ యాకూబ్ఖాన్ 
వాదించారు. "అందువల్ల మొదట కాం(గెసునుంచి కొన్ని హామీలు పొందడం 
అవసరం” అవి ఆయన సలహా ఇచ్చారు. 56 

ఏప్రిల్ ఒకటవకేదీన చర్చ మళ్లీ ప్రారంభమైనపుడు ముహమ్మద్ యామిన్ఖాన్ 
మాట్లాడుతూ, గాంధీజీ ఎంత (ప్రజాదరణఉన్న నాయకుడైనా, (ప్రజలు తాము 

ఆదేశించిన మార్గాన్నే అనుసరించేట్టుచేని దేశావికి గొప్ప హోనికలిగిస్తున్నారని చెప్పారు. 
గాంధీజీవి విడుదలచేవేందుకు ఇది సరెన సమయం కాదని ఆయన విశ్వనించారు. 57 

మౌల్విసయ్యది ముర్తుజా సాహెబ్ బహదుర్ మాత్రం యామిన్ ఖాన్తో ఏకీభవించలేదు. 
గాంధీజీ చదేశ(ప్రజలకోసం మహత్తరమైన త్యాగాలు చేశారనీ, (వభుత్వం, తాను 

భారతీయుల (ప్రయోజనాలను కాపాడగలనని ఇంతవరకు నిరూపించుకో లేదనీ ఆయన 

చెప్పారు. రాజ్యాంగ పరమైన ఉన్నతికి సంబంధించినంతవరకు గాంధీజీ నాయకత్వంలో 
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కాం(గసుమాక్రమే ఏదైనా సాధించగలదనికూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందువల్ల 

(ఫ్రభుత్వం రాజకీయ నాయకులను విడుదల చేయాలని ఆయన కోరారు. 58 ఈఘట్టంలో 

వాయిదాతీర్మానం ఒకటి రావడంతో చర్చ అసంపూర్తిగా వుండిపోయింది, 

ఏప్రిల్ 80% న గాంధీజీ జైలునుంచి ఒక (పకటనచేస్తూ మే 8 వ తేదీనుంచి 

ఇర వైజఒక్కు రోజులపాటు తాము సిరశసవ్రతం చేయబోతున్నట్లు తెలియచేశారు. తమ 

ఆత్మశుద్ధికోసమూ, హరిజనుల _ఉద్ధరణకోసం కృషిచేస్తున్న తను సహచరుల 
ఆత్మశుద్ధికోసమూ తాము ఈ నిరళన్యవతం చేయటోతున్నట్ట్లూ, దీనికి ఎటువంటి 
షరతులు లేవనీ, తమ ఈ నిర్ణయంలో తిరుగులేదనీ గాంధీజీ (ప్రకటించారు. 

ఆయన మే8 న వనిరళశన్నవతం (ప్రారంభించారు... ఆయన నిరశన (వ్రతం 

(ప్రారంభించిన కారణం దృష్ట్యా (ప్రభుక్వం ఆయన్ను అదే రోజున 

విడుదల చేసింది. విడుదలైన వెంటనే గాంధీజీ పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ఆరు 

వారాలపాటు సిలిపివేస్తున్నట్టు (ప్రకటించారు. దేశంలో శాంతిని కోరుకున్నట్టయితే 

రాజకీయ ఛైదీలందరినీ విడుదల చేయవలనిందని ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని అర్జించారు. 
భారత (ప్రభుత్వం దీనికి నిరాకరించింది. పౌరఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని పూర్తిగా 

ఒదులుకుం టేతప్ప గాంధీజీ కోరినవిధంగా ఆయనకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి వీలులేదని 

కూడా (పభుత్వం తెలియచేసింది. దానితో కార్యగెసు ఉద్యమాన్ని మరొక రూపంలో 

అంటే వ్యక్తిగత సత్యాగాహ రూపంలో మళ్ళీసాగించాలని నిర్ణయించుకుంది. 

ఆగస్టు 1 వ తేదీన గాంధీజీ వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహం చేసేందుకు రాస్ అన్న 

(గ్రామానికి 'వెళ్ళవలసింది కాని ఆయన్ని మళ్ళీ అరెస్టు చేశారు. 

ఈసారి, జైలునుంచి హరిజనోద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు 
ఆదివరకటిమోస్తరుగా ఆయనకు వసతి కల్పించలేదు. దానితో ఆయన ఆగస్టు 17 న 
మళ్ళీ నిరశన(ప్రతం ప్రారంభించారు. వారంరోజుల్లో ఆయన బలహీనమయ్యారు. 

ఆయన్ను విడుదల చేయవలనిందని దేశప్రజలు ఆ(క్రందించారు. 

గాంధీజీకి జైలులో తిగిన వసతులు కల్పించకపోవడం గురించి చర్చించేందుకు 
ఎన్. ని. మిత్ర ఆగస్టు 28 వ తేదీన శాననసభలో ఒక వాయిదాతీర్మానాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్టారు. ఇదివరకటిమోస్తరుగానే సర్దార్ సంత్నింగ్, ఆబ్బుల్మతిన్ చౌధురి, 

చాలామంది ఇతరులూ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. అస్పృశ్యత వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని 

(ప్రారంభించినందుకు ఎం. సి. రాజా, గాంధీజీని (ప్రశంనించారు. (ప్రభుత్వం 
ఆయనకు మద్దతునివ్వాలని రాజా కోరారు. _ బొంబాయికి చెందిన బి. వి. జాదవ్ రాజాను 

సమర్థించారు. 
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కాని పండిత స త్యేం్యద్రనాద్ నేన్, గాందీజీ ఉద్యమంవట్ల సనాతన హిందువుల 
వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తూ మి(్ర తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించారు. “'సొకర్యాలను తగ్గించా 
రన్నది కాదు మా విమర్శ. అసలు ఆ సౌకర్యాలు మొదట ఎందుకు కల్పించారన్నది 
మాఫిర్యాదు” అన్నారాయన. 59 నవాబ్ మేజర్ మలిక్తాలిట్ మెహిదీఖాన్ కూడా 
గాంధీజీని విమర్శించారు. గాంధీజీ జైలునుంచి బయటికి రావడానికి విరాకరిన్తున్నందుకు 
కాము (ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపట్టజాలమని ఆయన చెప్పారు.60 (పభుత్వం గాంధీజీవి 
బేషరతుగా విడుదల చేనినట్టూ గాంధీజీ నిరాహార దీక్షను విరమించుకున్నట్టూ వచ్చిన 
తంతివి చదివి వివిపించడంతో సభ్యులు శాంతపడ్డారు. 

స్వరాజ్యపార్టీ ఉద్దరణ 

జైలునుంచి వచ్చిన తర్వాత గాంధీజీ, హరిజవోద్దరణకు పాటుపడాలని విశ్చయించు 
కున్నారు. దీనికిగాను దేశమంతటా పర్యటించేందుకు నవంబరులో బయలుదేరారు. 
సనాతన హిందువులు ఆయన్ని (ప్రతిఘటించారు. శాసనసభలో గాంధీజీ లక్యొవికి 
అనుకూలంగా విల్లును అస్పృశ్యత నివారణబిల్లు హిందూదేవాలయాల (పవేశవిల్లు - 
(వవేశ పెట్టారు. వీటిమీద చర్చ జరిగింది. ఈ రెండుబిల్లుల గురించీ వివిధరకాల 
అలిప్రాయాలు వెలువడ్డాయి. మొదటిబిల్లు గురించి 1984 ఆగస్టు |! వ తేది నాటికి 
(ప్రజాభిపాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు పంచి పెట్టారు. శెండవదాన్ని ఉపసంహరించు 
కున్నారు. నిజానికి ఈ సమయానికి శాసనసభకు (పతిఘటించే శక్తి పూర్తిగా 
పోయిందని చెప్పవచ్చు. 1984 పఏ్యవిల్ 11 న భారత రాష్ట్రాల రక్షణ విల్లును 
ఆమోదించినప్పుడు మాట్లాడుతూ మౌల్వి షఫీ దావూది ఇదేమాట అన్నారు. 61 

శాసనసభ జులై 16 లో నిమాలో సమావేశమైనపుడు, శాననసభ ఎంత చప్పబడి 
పోయిందో ఇంకా బాగా వెల్లడైంది. (పభుత్వం (ప్రవేశపెట్టిన ఆనేక బిల్లులను శాసన 
నభ ఆమోదించింది. వీటిలో కొన్ని భారతీయుల దృష్ట్యా చాలా అభ్యంతకర మైనవి. 
బెంగాల్ (క్రిమినల్లా సవరణ సప్లిమెంటరీ (అనుబంధంగా చేర్చినది) బిల్లు ఇందులో 
ఒకటి దీవివల్ల బెంగాల్ నుంచి ఉగ్రవాదులను బయటికి పంపి విర్బంధ శివిరాల్లో వుంచే 
ఆధికారం (ప్రభుక్వానికి శాశ్వతంగా లభిస్తుంది. ఇటువంటిదే మరొక బిల్లు, భారతవైనిక 
(సవరణ) బిల్లు. వైనిక పరిషత్తులో ఉ "క్రీ లయ్యే ఒక (పత్యేక వర్గపు భారతీయ అధి 
కార్ల సృష్టికి ఇది దారి తీసింది. ఈ విల్లవల్ల అంతు అధికార్లకు (బిటిషు వైనికులకు 
ఆధిపత్యం వహించే హక్కు. లభించదని జాతీయవాదులు విమర్శించారు. భారతీయ 
అధికార్లు ఎన్నటికీ ఉన్నత పదవులను అలంకరించజాలరు. బి. దాసు విల్లును పూర్తిగా 
వ్యతిరేకించారు. కొత్త రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చేవరకూ దీన్ని వాయిదా చేయాలని 
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ఆయన కోరారు. (ప్రభుత్వం మాతం అంతవరకు వేచి వుండలేకపోయింది. బిల్లును 
సభవారు ఆమోదించారు. శాసనసభ తమకు అన్యాయం చేసిందని శాసనసభ వెలుపల 
భారతీయులు అభ్నిపాయ పడ్డారు. 

బయట (పజలు కూడా అలసిపోయారు. ఏపిల్ 7వ తేదీన స్వరాజ్యం కోసం పౌర 

ఉల్లంఘనను రద్దు చేయాలని గాంధీజీ కాంగగైసుపార్తీ వారికందరికీ సలహా ఇచ్చారు. 

అఖిలభారత కాంగెను సంఘం, ఈ విర్ణయాన్ని ఆమోదించింది. పౌర ఉల్లంఘన 

ఉద్యమాన్ని 1934 మే 20 వ తేదీనుంచి రద్దు చేశారు. ఈలోగా డాక్టర్ pe 

కృషితో గాంధీజీ ఆశీర్వచనంతో , స్వరాజ్య పార్టీని పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించారు. 

అయిదవ శాసనసభకు జరిగే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని కాడా నిశ్చయించారు. (ప్రస్తుత 

పరిస్థితుల్లో దేశం అనుకున్నది సాధించేందుకు శాసనసభలో (పవేశించడం అవసరమని, 

అఖిలభారత కాం(గెసు సంఘం మే 18, 18 తేదీలలో జరిపిన సమావేశాల్లో ఆంగీక 

రించింది. రాబోతున్న ఎన్నికల్లో కౌంటగెసు వారి కార్యకలాపాలను వర్యవేక్షీంచి వాటికి 

ఆధ్వర్యం వహించేందుకు పార్లమెంటరీ బోర్డు నొకదాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిశ్చ 

యించింది. పాతవిధానాన్నే మళ్లీ అనుసరిస్తున్నారన్నమాట (ప్రజా ఉద్యమం నిష్ప్ర 

యోజన మైనపుడు రాజ్యాంగ వాదాన్ని అనుసరించారు. 
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ఆరవ అధ్యాయము 

1085వ సంవత్సరపు భారత (పభుత్వ చట్టం (పతిఘటన : 

అయిదవ శాసన సభ 

అయిదవ శాసనసభకు ఎన్నికలు 

1080.84 మధ్య ఉవ్వేత్తుగా వచ్చిన జాతీయపోరాటం, 1084 మే 20వ శేదీన 
పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని రద్దు చేయడంతో విషాదంగా ముగిసింది. అయికే 
అదే సమయంలో యదార్థ పరిస్టితులదృష్ట్యా స్వాతం్యత్య పోరాటాన్ని మరొక రూవంలో 
కొనపాగించేందుకు సన్నాహాలు (ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కొ త్తరూసం, శాసనసభకు 
నవంబరులో జరుగనున్న ఎన్నికల్లో కాం్యగెసు తరిపున పోటీ చేయడమే. దీనికి 
గాను వండిత మదనమోహన్ మాలవ్యా అధ్యక్షతన కాం(గసు పార్లమెంటరీ బోర్డు 
నొకదాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాని ఆ వెంటనే, మతపరమైన తీర్చు విషయమై 
కాంగగైనులో విభేదాలేర్పడ్డాయి. ఈ విషయమై కాం:గైసు తటస్థవైఖరి అవలంబిం 
చింది. మాలవ్యా, అణే, మాతం తీర్పును ఏమాత్రం సందేహంలేకుండా 
తీరస్యరించాలని కోరారు. ఈ విషయమై సమాధానం కుదరకపోవడంతో 
కాంగ్రెసు పార్త్హమెంటరీబొర్డు అఆధ్యకి వదవికి మాలవ్యా, కాంగెసు కార్య 
వర్గంలో సభ్యత్వానికి ఆణే రాజీనామా ఇచ్చారు. వీరు విడిగా “కాంగెసు నేషనలిస్టు 
పార్టీ అని వొక కొ త్తపార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. మతపరమైన తీర్చును తిరస్మ- 
రించాలని కోరుతూ వీరు ఎస్నకల్లో పోటీ చేనేందుకు అనేక నియోజక వర్గాల్లో తను 
అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు. మరొక వైపున కాం్యగను తరపున సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 

మతపరమైన తీర్చు అంత ముఖ్యవిషయం కాదనీ “కాం(్రైపా లేక (ప్రభుక్వమా” 
అన్నది అసలు సమస్య అనీ (ప్రకటించారు. కాంటగెసు అభ్యర్థికి వేసే ప్రతి ఓటూ 
భారత దేశప్ప స్వాతంత్రానికి వేవే ఓటు అవుతుందని కాం(గ్రెసు పార్ల మెంటరీ బోర్డుకు 

అప్పుడు అధ్యక్షులైన డాక్టర్ అన్నారీ చెప్పారు.2 కాంగెసుకు ఆధ్యకులుగా ఎన్ని 
కైన రాజేంద్రప్రపాద్ కాంగైను ఎన్నికల (ప్రచారానికి మరొక కొ త్తరూపువిచ్చారు. 
(ప్రస్తుత శాసనసభలోని సళ్యులు “* దేళాన్నివంచించారనీ (పజలవిశ్వాపా న్ని దుర్వినియోగం 
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చేశార”నీ, అందువల్ల వారిని కాం్య[గైసు ఆభ్యద్ధలను ఎన్నుకోవలనిందనీ ఆయన 
ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.) కాంగ్రెసు శాసనసభ్యులు (ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తారసీ 
_వభుత్వానికి అవరోధంగా వ్యవహరిస్తారనీకూడా (ప్రకటించారు. 

ఎన్నికల ఫలితాలు తెలినినపుడు శాసనసభలో కాం(గెసు, మిగతా అన్ని పార్టీల 

కంటె పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. శాసనసభలో కాంగెసు సభ్యులు శక మందీ 
కౌం(గెసు జాతీయవాదులు 11గురు, ఇండిపెండెంట్లు 22 (ముగ్గురు తప్పి మిగతా 
అందరూ మున్లింలు), యూరోపియన్లు 11 గురు, నామినేజెడ్ అధికార్లు 26 గురు, 

నామినేటెడ్ ఆధికారేతరులు 18 గురు వున్నారు. ఎన్నికలలో ఒక ముఖ్య విశేషం 
అట్టావా మహాసభకు భారత (ప్రతినిధిగా వెళ్ళిన షన్ముగం చెట్టి ప్రభుత్వ మద్దతు వున్న 
ప్పటికీ, కాంగగైసు అభ్యర్థి వెంకటాచలం చెట్టితో పోటీచేసి ఓడిపోవడం. పాత 
శాసనసభలో మరొక (ప్రముఖసభ్యుడు సర్ హరినింగ్ గౌర్ కూడా ఓడిపోయారు. 

మద్రాసులో కాం(గెసు అభ్యర్థి ఎస్, సత్యమూర్తి, జస్టిస్ పార్టీకి చెందిన (ప్రముఖ 
నాయకులైన రామస్వామి ముదలియార్ను ఓడించారు. వీహార్లో అన్నుగహ్ నారా 
యణ నిన్హా, పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త ఆయిన సర్ రామకృష్ణ దాల్మియాను ఓడించారు. 

ఉదారవాదులుకూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయారు. (పభుత్వం నిరంకుశంగా (ప్రవర్తించి 

నప్పటికీ, పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం విఫలమైనప్పటికీ కాంగెసు, ఓటర్ల విశ్వాసాన్ని- 
పరిమితమే అయినా కోల్పోలేదని ఎన్నికల ఫళితాలవల్ల తెలిసింది. 

శాసనసభ కొ త్త రూపం 

అయిదవ శాసనసభ పూర్తిగా కొత్తరక మైనది. బొంబాయికి చెందిన (ప్రతిభాశాలి 
న్యాయవాది అయిన భూలభాయి దేశాయి కాంగెసు పార్టీకి నాయకత్వం వహించారు. 
ఆర్థిక సభ్యుడికి త్వరలోనే పక్కలో బల్లెంగా తయారైన గోవింద వల్లభ పంత్ పార్టీకి 
ఉపనాయకులు. చర్చించడంలో ఉద్దండు"డైన ఎస్. సత్యమూర్తి పార్టీ కార్య 
దర్శుల్లో ఒకరుగానూ సీలకంఠదాసు మరొక కార్యదర్శిగాను నియమితులయారు. 
అసఫ్అలీ చీఫ్ విస్గానూ, టి. ఎన్. ఎన్. రాజన్, ఎస్. వి. గాడ్డిల్ ఇతర విప్లు 

గానూ పనిచేశారు. శ్రీ వి. వి. గిరి. ఎన్. జి. రంగా, ఎన్. ఎమ్. జోషి, 
మోహన్లాల్ సక్సేనా కార్మిక కర్షక శాసనాల విషయమై ఎక్కున శ్రద్ద వహించారు. 

ఎం. ఎ. జిన్నా, ఇండి పెండెంట్లకు నాయకత్వం వహించారు. కాం(గెసు జాతీయ 
వాదులకు ఎం. ఎన్. అణే నాయకులుగా వ్యవహరించారు. ఎచ్. పి. మోదీ, కౌవన్జీ 
జెహంగీర్, మితవాద - ఉదారవాద రాజకీయాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించేవారు. 
మొత్తంమీద అయిదవ శాసనసభలో, నాల్గవ శాసనసభలో. మో స్తరుగాకాక రెండవ ఆ 
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మూడవ శాసనసభలో మోస్తరుగా అప్పటి భారత రాజకీయాల్లోని (ప్రముఖులు చేరారు. 

కాం(గెసు సభ్యులు గాంధీ టోపీలు ధరించడం, వారు ఆత్మ విశ్వాసంతో వ్యవహ 

రించడం సమావేశాలకు కొత్త ఆకర్షణ కలిగించింది. అయితే జిన్నా, ఆయన 
ఇండి పెండెంటు సభ్యుల మద్దతు దొరికి లేనే (ప్రభుత్వాన్ని ఓడించగలమని కాం(గైెసు 

సభ్యులు గు ర్తించకపోలేదు. జిన్నాకూడా తమ అవసరాన్ని పూర్తిగా గుర్తించారు. 

(పభుత్వంకూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తించింది. అందుచేత శాసనసభలోని (పభుత్వ 

(ప్రతినిధులు, జిన్నా, కాం[గెసుతో చేరకుండా (పపయత్నిస్తూ వచ్చారు. 

1935 జునవరిలో శాసనసభ మొదటిసారి సమావేళమైన కొద్దికాలానికే ఈ సంగతి 

వెల్లడైంది. సందర్భం, శాసనసభాధ్యకుల ఎన్నిక. _ విఠల్భాయి పటేల్, నిరం 

ధాలను పాటిస్తూనే (ప్రభుత్వం శాసనసభను తనకు ఇచ్చవచ్చిన విధంగా ఉపయోగించ 

కుండా ఏవిధంగా అవరోధంగా వ్యవహరించినదీ (ప్రభుత్వం మర్చిపోలేదు. అయిదవ 

శాసనసభ తీరుతెన్ను లుచూసి (పభుత్వం శాసనసభలో తన బలాన్ని పటిష్టం చేసుకోవా 

లని నిశ్చయించుకుంది. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జిన్నా నాయకత్వంలోని ఇండి పెండెంట్ల 

ఓట్లు ప్రముఖ పా(త వహించగలవని (ప్రభుత్వానికి తెలుసు. అందువల్ల అదివరకటి 

శాసనసభలో ఇండి పెండెంటు పార్టీ నాయకులైన సర్ అబ్దుర్ రహీమ్ను అధ్యక్ష పద 

వికి అభ్యర్థిగా ఎంచుకుంది. కాం(గెసుపార్టీ ప్రముఖ జాతీయవాద ము స్రీంనాయకుల్లో ఒకరైన 

టి. ఎ. శె. షేర్యాణిని తన అభ్యర్థిగా ఎంచుకుంది. జిన్నాకు, మొడట ఏం చేయాలో 

తోచలేదు. చివరకు, (ప్రభుత్వ అభ్యర్థికి ఓటుచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దానితో 

జాతీయవాద అభ్యర్థి ఓడిపోయారు. ఆయనకు 62 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి, (ప్రభుత్వ 

అభ్యర్థికి 70 ఓట్లు వచ్చాయి.” 

మొదటి ఘర్ష ణ 

శాసనసభలో జాతీయవాదులు మొదట గాంధీజీ - ఆయన కార్యకలాపాలకు 

సంబంధించి, (ప్రభుత్వంతో ఘర్షణపడ్డారు. కాం[గెసుతో సంబంధాలన్నిటినీ 

మానుకుని, నిర్మాణ కార్యకాలాపాల విషయమై తమ దృష్టిని కేం(డ్రికరించాలని తాము 

ఆలోచిస్తున్నట్లు గాంధీజీ 1984 నెప్టెంబరు 7వ తేదీన (ప్రకటించారు. ఆయన 
కోరిన మీదట అక్టోబరులో బొంబాయిలో జరిగిన కాం(గెసు మహాసభలో, ఇటువంటి 

కార్యకలాపాలను (ప్రోత్సహించే దృష్టితో ఆనేక తీర్మానాలను ఆమోదించారు. ఒక 

తీర్మానంలో కాం(గైను కార్యకలాపాల్లో భాగంగా గాంధీజీ మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన 

సలహాతో పనిచేసే అఖిలభారత (గామ పరిశ్రమల సంఘం ఒకదాన్ని ఏర్పాటు 

చేవేందుకు జె. ని. కుమారప్పకు అధికారమిచ్చారు. నూలు వడకడం కాక ఇతర 
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(గ్రామ వరి్యశ్రమల పునరుద్ధరణకూ అభివృద్ధికి ఈ నంఘం కృషిచేన్తుంది. “కాం్యగెను 
రాజకీయ కార్యకలాపాలతో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా సంఘటిత మైన 

వత్యేక కృషి జరిపినపుడే ఇది సాధ్యమవుతుంద”ని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. 

గాందీజీ తలపెట్టిన ఈ కార్య(క్రమం కూడా భారత (ప్రభుత్వానికి కోవ కారణమైంది. 
నవంబరు 28 వ తేదీన, భారత (ప్రభుత్వానికి చెందిన దేళ వ్యవహారాలశాఖ అన్ని 

స్థానిక (ప్రభుత్వాలకూ పాలనా సంస్థలకు ఒక రహస్య పత్రాన్ని పంపింది. బొంబాయి 

కాం(గాసులో తీసుకున్న విర్ణయాల ఫలితంగా ఉత్పన్న మైన పరిస్టితి గురించి, ముఖ్యంగా 
అఖిలభారత గ్రామ పరిశ్రమల సంఘం ఏర్పాటు గురించి ఈ రహస్య పత్రంలో 

పేర్కొన్నారు. గాంరీజీ, రాజకీయాల ద్వారా తమ నాయకత్వాన్ని నిలుప్పకో లేక 

పోయారసీ (గామ (ప్రజలను తద్వారా దేశాన్నంతటినీ తమ నాయకత్వంకిందికి 

తెచ్చుకునేందుకు ఇది మరొక సాకు ఆనీ (ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. అందువల్ల 

ఈ సంఘపు కార్యకాలాపాలను కనిపెట్టి వుండవలనిందనీ ఈ సంఘానికి ఎటువంటి 

సహాయాన్నీ అందచేయరాదసీ (ప్రభుత్వం తన అధికార్లకు హెచ్చరిక చేనింది. 

హిందూస్తాన్ టైమ్స్ బొంబాయి విలేఖరి తెలివితేటలవల్ల ఈ రహస్య పుత్రం సంగతి 
వెల్లడైంది. భారత (ప్రభుత్వం చాలా ఇబ్బందిపడింది. 

కొత్త శాసనసభ సమావేశమైన మొదటిరోజునే, (1885 జనవరి 21) (పభుత్వం 
జారీచేనిన ఈ రహస్య పతం గురించి చర్చించేందుకు సభా కార్యక్రమాలను వాయిదా 
వేయాలని కోరుతున్న తీర్మానాన్ని (వ్రతిఘటించేందుకు అనుమతినివ్వవలనిందని 
కాం(గెను సభ్యులు సత్యమూర్తి కోరారు. అనుమతి లభించడంతో తీర్మానంమీద 
కోప్రో(దేకాలతో చర్చ జరిగింది. 

ఈ సంఘాన్ని (_ప్రారంభించడంలో గాంధీజీ ఉద్దేశ్యాలను శంకిస్తున్నందుకు 

సత్యమూర్తి (ప్రభుత్వాన్ని దుయ్యబట్టారు. ““(ప్రజల ఉన్నతికోసం జరిగే కృషిలో 
సహకరించవలనిందని (ప్రభుత్వం ఆర్టిస్తూ వచ్చింది. కాని నాయకులు ఆటువంటి 
కార్యకలాపాలను ప్రారంభించినపుడు మాతం (ప్రభుత్వం, అటువంటి కార్యకలాపాలకు 

ఎటువంటి సహాయమూ చేయవద్దని, తన అధికార్లను ఆదేశిస్తూవుంది. ఇంత జరిగిన 

తర్వాత సహకారం - సమాధానపడడం - శాంతి సామరస్యాలు - వీటిగురించి 
మాట్లాడడం ఉత్త బూటకమవీ మోసంచేయడానికేతప్ప మరొకటి కాదనీ మేము 
ఆన్నట్టయి కే ఆది తవ్పవుతుందా?” ఆని ఆయన (ప్రశ్నించారు. 6 

సత్యమూర్తివి వంత్ గట్టిగా సమర్థించారు. (ప్రభుత్వం ఆదివరలో భారతీయ 
పత్రికల విషయంలో వ్వతిరేక ధోరణి అవలంబించిందని (ప్రస్తుత విషయంలో మాత్రం 
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దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడు పరస్పర సంబంధంలేని, తన్ను నమాచారాన్ని కేలియచేనే 
వార్తలు ఆధారంగా చర్య తీసుకున్నారనీ పంత్ పేర్కొన్నారు. దేశ వ్యవహారాల 
సభ్యుడు ఇప్పటికైనా తెలివిగా వ్యవహరించినందుకు ఆయన వ్యంగ్య ధోరణిలో 
అభినందించారు. పత్రికలకు సంబంధించిన చట్టాలను (ప్రభుత్వం రద్దు చేయగలదన్న 
ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచారు. “ఒకవేళ ఆవిధంగా జరిగినట్టయితే (గ్రామ 
పరిశ్రమల సంఘం, అనుకోకుండా ఇది సాధించినందుకు తనను తాను ఆఅభినందించు 

కుంటుంది. సంఘంతో సహకరించరాదని(ప్రభుత్వం భావిస్తున్న ప్పటికీ సంఘం(ప్రభుత్వంతో 
సహకరించేందుకు ముందుకువస్తుంది.” అన్నారు పంత్. ఖాయమైన (పభుత్వోద్యోగులను 
(వకా(వ్రతినిధులకు వ్యతిరేకంగా అధికార్లతో కుమ్మక్కయ్యేట్టు చేయడం మంచిదేనా అని 
ఆయన (ప్రశ్నించారు. (గ్రామపరి(శ్రమ, పరిశ్రమలో ఒక భాగంగా 1919వ సంవత్సరపు 
భారత (ప్రభుత్వ చట్టంకింద, బదలాయింపబడిన అంశమనీ కేంద్ర (ప్రభుత్వం 
అవిషయమై ఒక పత్రాన్ని జారీచేనిందనీ కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. (ప్రభుత్వం 
భారత(వభుత్వ చట్లానికే వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించలేదా? అని ఆయన (ప్రశ్నించారు. 7 

ఈ వత్రం, అధికార్లకు ఒక ఆదేశంమాత్రమేనన్న దేశ వ్యవహారాల సభ్యుడి 
వాదన గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ రాజన్, ఇది కసితో జారీచేసిన ఆదేశమని పేర్కొన్నారు. 
“మహాత్మా గాంధీకాని, కాం[గైెసుకాని పేదవారి సండేమంకోసం (ప్రారంభించే 
(వతి ఉద్యమాన్నీ తుడిచిపె'పేందుకిచ్చిన ఆదేశమ”ని ఆయన వర్ణించారు. $8 కాంగైను 
జాతీయవాది అయిన వి. ఎన్. బెనర్జి కూడా (ప్రభుత్వం (గ్రామ పరిశ్రమల 
సంఘం విషయంలో వ్యతిరేక ధోరణీనవలంబిస్తున్నందుకు గర్జించారు, 

శాసనసభ సమావేశమైన మొదటిరోజునే (ప్రభుత్వమూ (ప్రతిపక్షమూ బలాబలాలు 
వరీకీంచుకోపలనీ రావడం విచారకరమని బెంగాల్కు చెందిన ఫజులుల్హక్ అన్నారు. 
అయితే ఈ నందర్భంలో దోషం పూర్తిగా అధికార్లదేనని ఆయన నిర్భయంగా 
చెప్పారు. (ప్రభుత్వ సర్క్యులర్ ((ప్రకటన పృత్రం) అభ్యంతరకర మైనదేదీ తమకు 
కనివించలేదని ఢాకాకు చెందిన ఎ. ఎచ్. గజ్నవి చెప్పారు. “అది ఒకఉత్తర్వుకాని 
ఆదేశంకానే కాదు. ఒకానొక ఉద్యమం గురించి (పభుత్వం తన అభిప్రాయాన్ని 
ఈ (పకటనద్వారా తేలియచేసింది. పౌరఉల్లంఘన ఉద్యమం, రాష్ట్రాల్లో అవాంతర 

పరిస్టితి తెచ్చిపెట్టింది. ఈ ఆనుభవందృష్ట్యా, కొత్త పేరుతో ఏదైనా ఉద్యమం 

ప్రారంభమై ముందు ముందు పౌరఉల్లంఘన ఉద్యమం మోస్తరుగా తయారుకాకుండా 

ప్రతుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండడం సబబు కాదా? "అని ఆయన (సళ్నించారు. 9 

చర్చను ముగించవలనిందని కాం[(గైను సభ్యులు కోరారు. కాని అధ్యక్షులు 

దీనికి అంగీకరించక ఫోవడంతో చర్చించి వదిలేశారు, 



188 స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద శాసన సభ పాత 

మళ్ళీ _త్యేక హక్కుల (ప్రశ్న 

రెండవరోజున, శాసనసభలో ఎన్. ని. బార్జోలోయి వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేళ 
పెట్టారు. శాసనసభకు ఎన్నికైన శరత్ చంద్రటోన్ శాసనసభ్యులుగా తమ విధులకు 
హాజురుకొకుండా (ప్రభుత్వం ఆపడం గురించి చర్చించాలని బార్జొలోయి తమ వాయిదా 
తీర్మానంలో కోరారు. ఇది సభాహక్కులకు భంగం కలిగించడమేననీ శాసనసభలో 
తమకు (ప్రాతినిధ్యం వహించేందుకు శరతీచం(ధ్రటోన్ను ఏకగివంగా ఎన్నుకున్న 
నియోజుక వర్గానికి అన్యాయంచేయడ మేననీ ఆయన వాదించారు. చర్చ అతి క్షుణ్ణంగా 
జరిగింది. అంతకు ఎనిమిదేండ్ల(క్రితం మూడవ శాసనసభలో ఎన్. సి. మి(త్రను 
గురించి జరిగిన చర్చను జ్ఞ ప్తికి తెచ్చింది. 

న్యాయశాఖ సభ్యుడు సర్ నృపేందనాథ్ సర్కారు (ప్రభుత్వాన్ని సమర్థించారు. 
(పన్తుత శాసనసభ (బ్రిటిషు సామ్రాజ్యపు చట్టం [పకారం ఏర్పా'టైనది కాబట్టి సభకు ఆ 

చట్టంవల్ల సంక్రమించే హక్కులు తప్ప బోన్ను నిర్భంధంలో వుంచడంలో పార్ల 
మెంటరీ హక్కుల (ప్రశ్నే ఉత్పన్నంకాదని ఆయన వాదించారు. 

భూలభాయి దేశాయి, న్యాయశాఖ సభ్యుడి వాదనను ఖండిస్తూ వాయిదా తీర్మానాన్ని 

సమర్థించారు. బైటిమ (ప్రభుత్వ చట్టంవల్ల సభకు ఎటువంటి హక్కులూ సంక 
మించకపోయినట్టయితే 1818వ సంవత్సరపు రెగ్యులేషన్-1[1[1 కింద విర్చంధికు 
లైనఒక సభ్యుడిమీద ఆ చట్టం నిర్బంధాలనుకూడా విధించలేదని ఆయన వాదించారు. 
కామన్సు సభ్యులకు వున్న హక్కు చాలు ఆధారంగా తాము వాదించడంలేదనీ [బిటిషు 
చట్టం, ఒక సభ్యుడికి స్వతహాగావున్న హక్కులను నిరాకరించనంతకాలం, వాటికి 
ఆంగీకరించవలనివుంటుందనీ భూలభాయి దేశాయి చెప్పారు. (క్రితంసారి (ప్రభుత్వం, 

శాసనసభ విర్ణయాన్ని ఖాతరు చేయకపోయినప్పటికీ శాసనసభ్యులు తమ విధులకు 
హాజురుకాపండా వారిని నిర్బంధించరాదన్న విషయమై మాతం ఓక ఆనవాయితి ఏర్పడి 

వుందని ఆయన గుర్తుచేశారు. సభ్యుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఆయన (పభుత్వానికి ఈ 
విధంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. 

“ఎవరైనా ఒకవ్యక్తి నేరంచేసినట్టు ఆరోపణ జరిగిన సందర్భంలోకూడా న్యాయ 
స్థానం సమన్స్ పంపినట్టయికే, న్యాయనిర్వహణలో సహాయపడేందుకు ఆ వ్యక్తిని 
న్యాయస్థానంలో హాజరుపరుస్తారు. (కాపలా వారితో నేఆయినా) కానిఇక్యడ నేరం 
చేసినట్లు ఎటువంటి ఆరో పణాకూడా లేకుండా కేవలం ఒక ఉ త్తర్వుచేత నిర్భంధితులై న 

ఒక శాసనసభ్యుడికి కోర్టులో న్యాయనిర్వహణలో తోడ్చ్పడంకంకఎక్కువ. గొప్పపని 
కాకపోయినా అంతటి (ప్రామఖ్యంగల శాసనసభకు హాజరయే హకుగ్లాలేదని మాకు 



1085వ సంవత్సరపు భారత ప్రభుత్వ చట్టం (ప్రతిఘటన 189 

చెబుతున్నారా ? శ్రీ ఎన్. సి. టోన్ హక్కు అంతటికంటె ఎక్కువదీ, గొప్పది 
ఉదా త్తమైనదీ, (ప్రయోజనకిరమైనదీ ఆనీ, దాన్ని పరిరక్షించడం అవసరమనీ 

నేను సభపారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను. ”!0 

జిన్నాకూడా సభ, పార్లమెంటు కాదనీ అందువల్ల పార్ల మెంటుకుండే హకు(లు 

లేవనీ ఆన్నారు. అయితే ఆయన (పళుత్వాన్నీవిధంగా (ప్రశ్నించారు: 

“టోన్ను 1982 ఫ్మిబఐవరి నుంచి నిర్బంధంలో వుంచడం న్యాయమేనా ? ఆయన 

మీద విచారణ జరిపించకుండా శొసనసభ్యులుగా ఆయన తమ విధులను నిర్వర్తించ 

కుండా ఆటంకిపరచడం న్యాయమా? (ప్రభుత్వం ఈ విధంగా వ్యవహరించి 

నందుకు (ప్రభుత్వాన్ని అభిశంసించే హక్కు మాకుంది. మా అసమ్మతి తెలియ 

చేయాలని భావిస్తున్నాం” ఆంటూ ఆమస వాయిదా తీర్మానాన్ని ఎటువంటి సంకోచం 

లేకుండా ఆమోదించవలసిందని సభ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు.1! 
దో 

తీర్మానంమీద కో పో దేకాలతో చర్చ జరిగినతర్వాతి ఓటింగ్ జరిగింది. తీర్మానం 
త 

58 ఓట్లతో ఆమోదం పొందింది. వ్యతిరేకంగా గ్ర్ఢీ ఓట్లు పడ్డాయి. శాసనసభలో 

(పళుత్వం ఓడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. 

రాజకీయ రంగంలో పోరాటం 

సంయు క్ర శిఫార్చుల సంఘం నివేదిక తిరస్కృతి 

రాజ్యాంగ సంస్కరణలకు సంబంధించిన శ్వేతపత్రం విషయంలో భారతీయులు 

ఏ విధంగా వ్యవహరించినదీ అయిదవ అధ్యాయంలో గమనించారు. అప్పటి శాసన 

సభకూడా దాన్ని దాదాపు తిరస్కరించింది. (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం మా(త్రం, రాజ్యాంగ 

రూపకల్పన కొనసాగించింది.  శ్వేతష్మతంలోని (ప్రతిపాదనలను పరిశీలించేందుకు 

లార్డ్ లిన్లిత్ గో అధ్యక్షతన పార్లమెంటుకు అనుబంధంగా సంయుక్త ళిఫార్చుల 

సంషుం ఒకదాన్ని నియమించింది. ఈ సంఘం [1886 నవంబరులో తని నివేదికను 

సమర్పించింది.  శ్వేతప్రంలోని (ప్రతిపాదనలను మొత్తంమీద ఆమోదించింది. 

కొన్ని ముఖ్య విషయాల్లో మాత్రం, "శ్వేత ప్యతంక ౦ టెకూడా అధ్వాన్నంగా వుంది, 

ఉదాహరణకు కేంద శాసన దిగువసభకు (ప్రత్యక ఎన్నికలు జరుగాలని శ్వేతప్యతంలో 

(పతిపాదించగా పరోత ఎన్నికలు జరుగాలని సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం ళిఫార్చు 

చేసింది. సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం రక్షణల అవసరాన్ని మరింత ఉద్దాటించింది. 
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దీవికి తగినట్టు గవర్నర్ జనరల్ గవర్నర్ల అధికారాన్ని ఎక్కువ చేనింది.!2 ఈ 
సంస్కరణల మాటున వున్న (బిటిమ (ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం స్పష్టమైంది. “భారత 
దేశంలో మన వైస్రాయ్లూ, మన గవర్నర్లూ, వారికింద భారతదేశానికి సంబంధించిన 
మంత్రి ఆద్వర్యంలో నియమికులయే అధికారులూ, పార్లమెంటు కల్పించే రక్షణతో 

భారతీయ దుం్యతులూ శాసనసభలూ తమ రాజకీయ అధికారాన్ని మన [పయోజనాలకు 

అనుగుణంగా (ప్రయోగించేట్టు చూస్తారు” అవి, 1085వ సంవత్సరపు చట్టాన్ని రూపొం 
దించిన స్టాన్లీ బాల్స్విన్, అప్పటికే సందేహనడుతున్న (బ్రిటిష్వారికి హామీఇచ్చారు.13 

సంయుక్త శిఫార్సుల సంఘం చేనిన శిఫార్చులను భారతీయుల్లోవి అన్ని వర్గాలవారూ 
గర్జించారు. “విదేశీయులు ఈదేళాన్ని ఇంకా తమ ఆధీనంలో వుంచుకుని తమ 
(పయోజనాలకు ఉపయోగించుకునేందుకు వీలుకల్పించే పథకం ఇది” అని డీిశంబరులో 

పట్నాలో సమావేశమైన కాం(గెను కార్యావర్గం పేర్కొంది. దేశప్రజలు దీన్ని 
తిరస్కరించాలవి కోరింది. 14 డిశంబరులో పూనాలో జరిగిన జాతీయ లిబరల్ 
ఫెడరేషన్ పదహారవ మహాసభకు అధ్యక్షత వహిస్తూ పండిత హృదయనాధ్ కుం(జా, 
సంయుక్త శిఫార్పుల సంఘం (ప్రతిపాదనలను ఆమోదించివట్టయితే కేంద కానన నభ 
జాతి ఐకమత్యానికి చిహ్నంగా ఉండటోదపీ (ప్రజాళ క్తిని సంఘటితపరచే పాధనంగా 
కూడా ఉండజాలదపవీ పేర్కొన్నారు. “ఈ నివేదికను (ప్రతిఘటించడం మన 
ప్రాణాలకోసం పోరాడడమే అవుతుంది. " అన్నారాయన 15 ముస్లింలీగ్ కూడా 
1885 జనవరి 27 వ తేదీన దీన్ని గర్డించింది. అఖిలభారత మున్లిం మహాసభ 
మాకం ఈ సథకం ““అసంతృ వ్తికరంగా”నే వున్నా భారతీయులు దాన్ని తిరస్క- 
రించక, పూర్తి బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వంకోనం సమైక్యంగా కృషిచేయాలని 
అభిప్రాయపడింది. 16 

శాసనసభలో కూడా ఇదేమోస్తరు అభిప్రాయాలు వెల్లడయాయి. 1885 ఫిబ్రవరి 
4వ తేదీన సభానాయకులైన సర్కార్, వివేదికమీద చర్చను (ప్రతిపాదించారు. 

చాలాసవరణలు వచ్చాయి.  కాంగైెనుపార్టీ నాయకులైన దేశాయి (ప్రతిపాదించిన 
సవరణ  రెండుభాగాలుగా వుంది. “పా(మాజ్యవాద ఆధిపత్య _ భావంతోనూ 

ఆర్థిక స్వ(ప్రయోజనాలదృష్ట్యా” ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారనీ “భారతీయులకు 
నిజమైన అధికారాన్ని ఇచ్చే ఉద్దేశ్యం ఏమాట్రం లేద”నీ సవరణలో పేర్కొన్నారు. 
అందువల్ల ఈ పథకం ఆధారంగా (ప్రవేశ పెపే పఏవిల్లునైనా ఆమోదించరాదని 
సవరణలో శిఫార్సు చేశారు. దేశంలో శాంతికి భంగం కలుగకుండానూ పరస్పర 

అంగీకారంవల్ల సమస్యలు పరిష్కారం కాగల అవకాశం ఉండడంచేకా “శాసనసభ 
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పస్తుకానికి మతపరమైన తీర్చును ఆమోదిస్తూగాని, తిరస్కరిస్తూగాని ఎటువంటి 
అలిపాయాన్ని వెల్లడిచేయకుండా వుండడమే మంచిద"ని సవరణలో పేర్కొన్నారు. 

జిన్నా ఓక సవరణను (ప్రవేశపెట్టారు. ఇది మూడు భాగాలుగా వుంది. వివిధ 
మకాలవారూ మరొక అంగీకారానికి వచ్చేవరకూ మతపరమైన తీర్చును ఆమోదించాలని 

శాసనసభ మొదటిభాగం (ప్రకారం అంగీకరించింది. రాష్ట్ర) (పభుత్వాల పధకం 

చాలా అసంతృప్మికరంగా నిరాశాజునకంగా”' వుందని పేర్కొంటూ, ఈ పథకంలోని 

అనేక అభ్యంతరకరమైన అంశాలమూలంగా అధికారుల = శాసనసభల బాధ్యత 
నిరుపయోగంగా వుందని చెప్పారు. ఈ అభ్యంతరకర అంశాలను తొలగిస్తే తప్ప, 

ఈ పథకం భారతీయుల్లో ఎవరికీ సంతృప్తికరంగా వుండటోదని జిన్నా అన్నారు. 
సవరణలోవి మూడవ భాగంలో జిన్నా, అఖిలభారత ఫెడరేషన్ అన్న కేంద 

పభుత్వ పథకం పూర్తిగా హానికరమైనదసీ (బిటి ఇండియా (ప్రజలకు ఇది 

ఆమోదయోగ్యం కాదనీ “పేర్కొన్నారు, ఈ పథకం ఆధారంగా ఎటువంటి బిల్లునూ 

(పవేశపెట్టవద్దని (బిటిమ (ప్రభుత్వానికి తెలియచేయవలనిందని భారత (ప్రభుత్వానికి 

సభవారు సవరణలోని ఈ భాగంకింద శిఫార్పు చేశారు. బిటిష ఇండియాలో 

పూర్తి బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని చేవేండుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకో వాలనికూడా 
ఈ "భాగంలో కోరారు. 

హిందూమహాసభ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ భాయి పరమానంద్ ఒక సవరణ 
(ప్రతిపాదించారు. నివేదిక, పఏకపక్షమైన అన్యాయమైన మతపరమైన తీర్పు 
ఆధారంగా తయారుచేనినది కావడంతో భారత (ప్రభుత్వ రాజ్యాంగాన్ని హిందువులకు 

వ్యతిరేకంగానూ భారతీయులకు వ్యతిరేకంగానూ (ప్రజాస్వామ్యానికే వ్యతిరేక ంగానమా 
తయారు చేవిందని సవరణలో పేర్కొన్నారు, ఇది శాసనసభకు ఎంతమాత్రం 

ఆమోదయోగ్యం కాదని చెప్పారు. 

గిజ్ నవి, మున్లిం మహాసభ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేశారు. వివిధ మతాలవారు 

ఒక అంగీకారానకి రాలేకపోయినందువల్ల మతపరమైన తీర్చును ఆయన తమ 

సవరణలో ఆమోదించారు. అయితే, (విటిమ ఇండియా (ప్రతినిధివర్గం సంయుక్త 

శిఫార్చుల సంఘానికి సమర్చించినసంయు క్ర నివేదికలోని శిఫార్చులకు అనుగుణంగా 
పధకంలో మార్పులు చేయాలని కోరారు, 1 

దేశాయి మాట్లాడుతూ, సభలో ప్రతిపాదించిన సవరణలన్నిటిపీ వివరించారు. 

ఇవన్నీ, సంయుక్తళిఫార్చుల సంఘం పథకాన్న తిరస్కరిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. 
తమ. అఖిప్రాయానికీ (దేశాయి) జిన్నా అభ్నిపాయనికీ పెద్ధ తేడా లేదని న్యాయశాఖ 
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మంత్ర వ్యాఖ్యావించినందుకు ఆయన సంతృప్పి వ్యక్తపరిచారు. "ఫెడరల్ ఫథకం 
గురించి (పప్తావిస్తూ ఆయన, తమనూ టబిటిషు ఇండియానూ ఒకటిగా కలుపరాదని 

సంష్టానాధీసులు అభిప్రాయపడుతున్నట్టు తెలియచేశారు. గవర్నర్ జనరల్ (ప్రత్యేక 
బాధ్యతలనూ రక్షణలనూ వివరిస్తూ దేశాయి, (ప్రజాప్రతినిధులకు అధికారాన్ని 

బదలాయించచడ మే లేదని చెప్పారు. రాష్ట్రాల స్వయంపాలనా (ప్రతిపత్మి ఉత్త 

బూటకమని అన్నారు. మతపరమైన జాతిపరమైన భాషాపరమైన విభేదాలు, 
విచ్చిన్నకర ధోరణులకు దారితీస్తాయన్న సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం నివేదికలో 
పేర్కొన్న వాదాన్ని ఆయన ఖండించారు. 18 

జిన్నా మాట్లాడుతూ “నాకు సంబంధించినంతవరకూ మతపరమైన తీర్చు నాకు 
సంతృ వ్తికరంగాలేదు ... మేము మా స్వంత పథకాన్ని రూపొందించుకునేవరకూ 
మాకు తృప్తిగా వుండదన్నది నా అభిప్రాయం” అన్నపుడు సభ హర్షధ్వానాలతో 
నిండిపోయింది. “మతానికీ, జాతికీ రాజకీయాల్లో తావు కల్పించరాదు” అన్న 
చేశాయి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించారు. ఆయన కాం(గెను పార్టీ నాయకులను ఈ 
విధంగా (వశ్నించారు : 

“ఇది కేవలం మతానికి సంబంధించినదేనా ? అది కేవలం భాషకు సంబంధించిన 

దేనా కాదు, ఇది అల్బసంభ్యాకులకుసంభంధించినది పూర్తిగా రాజకీయసమ స్య” 

జిన్నా ఫెడరల్ పథకాన్ని వివరిస్తూ పూర్తిగా ఎందుకూ పనికిరానిదీ వినాశకర 

మైనదీ ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యంకానిదీి” అని వర్ణించారు” బ్రిటిషు ఇండియా 
రాజ్యాంగంలో బాధ్యత అంతా శేం(దానికి ఉండేట్టు “అఖిలభారత ఫెడరేషన్ అన్న 

పథకాన్ని _పారంభించార "ని జిన్నా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత 

వరకు (ప్రస్తుతాని కంచ తప్పకుండా మెరుగేనని జిన్నా ఆభిప్రాయసడ్డారు. '“అయికే 

ఇందులోకూడా  రెండవసభ, గవర్నర్ అధికారాలు మొదలైన ఆభ్యంతరకరమైన 
అంశాలున్నాయని” జిన్నా అన్నారు. తమ ఉపన్యాసాన్ని ముగింపుచేస్తూ జిన్నా 

రాష్ట్ర) పథకాన్ని సవరించి, కేంద్ర పథకాన్ని ఒదులుకుని (బిటిష ఇండియాలో పూర్తి 

బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసే దృష్టితో మొత్తం పరిన్ధితివి, భారతీయుల 
సలహాతో' సమీక్షించాలని” కోరారు. !9 

ఫజుల్ హక్ మాట్లాడుతూ, మంకుల అధికొరాలమీద విధించదలచిన పరిమితులవల్ల 

బాధ్యకాయుత (ప్రభుత్వమన్నే సూత్రానికి ఆవరోధమని చెప్పారు. మతఫరమైన తీర్చు 

చెడ్డదని _ అంగీకరించారు కాని (ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది అవసరమని పేర్కొన్నారు. 
“మామ్మికులు మాతో సంప్రదింపులు జరిపి.-ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్టయితే మేము, 
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ముసల్మానులం, మతపరమైన తీర్పును, ఈ క్షణం వదులుకోవడావికి సిద్ధంగా వున్నాం" 
అని ఆయన (ప్రకటించారు. 20 

పంత్, దేశాయి (ప్రతిపాదించిన తీర్మానాన్ని గట్టిగా సమర్ధించారు. భారతీయులను 

బెదిరించడానికి ఈ మతపరమైన బూచిని (ప్రతిసారీ చూపెడుతున్నారని ఆయన 

చెప్పారు. “(పతిప్రాంతంలోనూ విడేశపాలన -విభేదాలను కల్చిస్తూనే వచ్చినట్టు చరిత్ర 
వల్ల తెలుస్తుంది" అన్నారాయన. న్యాయశాఖ మంత్రిని, తమ పథకాన్ని ఉపసంహ 
రించుకోవలసిందని కోరారు. భారతదేశంలో స్వయంపాలనకు ఒక పథకాన్ని తయారు 
చేసుకునేందుకు శాసనసభకు అనుమతి నివ్వవలసిందని కూడా కోరారు. 1922 లో 
సర్వంసహధికారంగల రాజ్యంగా (పకటించిన ఈజిప్టులో రక్షణల చరిత్రను ఆయన 

వివరించారు. "ఈజిప్టు రాజుయొక్క (బ్రిటిషు సలహాదారు కోరిన మీదట, రక్షణలు 
ఆధారంగా రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేశారు. గత పద్నా లుగేండ్లుగా అది రద్దయి వుంది. 

భారతదేశంలో కూడా ఈ రక్షణలు అంతకంటే ఎంత మాకం మెరుగ్గా లేవు. 

సంయుక్త శిఫార్బ్సుల సంఘం (ప్రతిపాదించిన పథకం మొత్తం వికృత మైనదీ, అతితెలి వైన 

బూటకమూ, రాజ్యాంగపరమైన అభివృద్ధి "పీరుతో ఇటువంటి (ప్రహసనం మరేదేశం 

లోనూ జరుగలేదు" 2! 

గాడ్గిల్ మాట్లాడుతూ, సంయుక్త శఫార్పుల సంఘం పధకం కింద గవర్నర్షకూ 

గవర్నర్ జన నరల్కూ, అతిశ క్రివంత మైన చక్రవర్తికంచి కూడా ఎక్కువ అధికారాలు 

లభిస్తాయని చెప్పారు. (బ్రిటిష్వారు భారతదేశం నుంచి తొలగిపోయినట్టయితే, హిందు 

వులూ మున్లింలూ తగువులాడుకుంటారనీ అందువల్ల (బ్రిటిషు వారితో సంబంధాలను చెడ 

గొట్టుకోరాదసీ వాదిస్తున్నవారిని గాడ్గిల్ ఖండించారు. (బిటిషువారు వైదొలగినట్టయితే, 

ఈ రెండు మతవర్గాల వారూ మొదట బలా బలాలను పరీకించుకున్నా ఆ తర్వాత వర 

సరం సం(ప్రదించుకుని ఒకి జాతీయ పథకాన్ని రూపొందించుకుంటారని గాడ్లిల్ అభి 

(ప్రాయ పడ్డారు. ఫె4రల్ పథకాన్ని విమర్శిస్తూ అటువంటి 'ఫెడ రేషన్లో సంస్టానా 

దీళల రాజకీయ రంగ ;లో ఆధిపత్యం వహిస్తారని చెప్పారు. 22 

అసఫలీ మాట్లాడుతూ, శ్వేతపశ్రాస్నీ, సంయుక్త శిఫార్సుల సంఘం నివేదికనూ 

. ఆసేతు హిమాచలం గ ర్లించిన నప్పటికీ రాజ్యాంగ సంస్కరణ బిల్లును పార్ల మెంటు చేత 

ఇంత హడావుడిగా ఎందుకు ఆమోదించే (ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బ్రిటిషు. (ప్రభుత్వాన్ని 

(వశ్నించారు. “వారు సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం తయారు చేసినది [బిటీషు 

పామాజ్య సమాధికి మకుటాయమానంగా చరిత్రలో శాశ్వత స్థానాన్ని అక్ర మిస్తుందని” 

అసఫలీ చెప్పారు.23 దేశమంతా ఒక్కుమ్మడిగా పథకాన్ని గ రిస్తూవున్నా నిరసన 
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తెలియచేస్తూవున్నా (బిటిషు పతుత్వం ఈ పథకాన్ని భారతీయుల మీద రుద్దేందుకు 

ఎందుకు అంత త్వర పడుతుందో అర్హంకావడం లేదనీ వీహార్కు చెందిన దీప్ నారాయణ 

నీంగ్ కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరిచారు. 

మతపరమైన తీర్చును ఏదో విధంగా భారతీయుల మీద రుద్దేందుకు జరుగుతున్న 

ప్రయత్నం చూస్తే భారతీయులు ఐక్యమత్యంగా ఉండరాదని (ప్రభుత్వం కోరుతూందని 

స్పష్టంగా తెలుస్తున్నట్టు. అణే చెప్పారు. అఖిల భారత 'ఫెడరేషన్లో భాగంగా 

సంస్థానాలను కూడా చేర్చడం కూడా భారతీయుల్లో చీలికలు ఏర్పరచే (ప్రయత్న మేనని 

ఆయన చెప్పారు. 24 

మతపర మైన తీర్చువల్ల భారత దేశంలోని 'అన్ని మతాలవారికీ శిఖ్బులతో సహా లాభం 

చేకూరుతుందన్న సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం నివేదిక వాదనను సర్దార్ మంగిశ్నింగ్ 

ఖండించారు. ఇది మసిపూసి మారేడుకాయ చేయడ మేననీ ఆయన చెప్పారు. మతపర 

మెన తీర్చువల్ల భారతదేశంలో మతపరమైన విభేదాలు కొనసాగుతాయని ఆయన 

వాదించారు. ముస్తింలు అల్ప సంఖ్యాకులు గావున్న యునైటెడ్ (ప్రావిన్ నెన్ వంటి 

రాష్ట్రాల్లో, మున్లింలకు ఇచ్చిన (ప్రాముఖ్వాన్ని ఆయన వ్యతిరేకించలేదు. పంజాబులోని 

శిలుల విషయంలో కూడ ఆదే విధంగా శ్రద్ధ వహించనందుకు ఆయన విమర్శించారు, 
సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం (ప్రతిపాదించిన ఫెడరల్ పథకాన్ని కూడా ఆయన 

గ ర్లించారు. 25 

భూస్వాముల తరపున మాట్లాడుతూ రాజాబహదుర్ హరిహర (ప్రసాద్ నారాయణనిన్హా. 

జమీందార్లకు సంబంధించిన శిఫార్పుల గురించి మ్మాతమే (ప్రస్తావించారు. రాష్ట్ర= 

కేంద్ర శాసనసభల్లో వివిధ వర్గాల వారికి (ప్రాతినిధ్యం కల్పించే పథకంలో జమీందార్లకు 

వారికి ఇవ్వవలనినంత (ప్రాముఖ్యం ఇవ్వలేదని ఆయన విమర్శించారు. పర్మినెంట్ 

'నెటిల్ మెంటు( శాశ్వత ఒప్పందాన్సికు అనుగుణంగా చట్టంలో తగిన ఏర్పాట్లు చేసినప్పుడే 

జమీందార్ల హక్కులకూ హోదాకూ భంగం కలుగకుండా ఉంటుందనికూడా ఆయన 

చెప్పారు.26 

బొంబాయి మిల్లుయజమానుల సంఘం (ప్రతినిధిగా ఎచ్. పి. మోది మాట్లాడుతూ 

రాజ్యంగ సంస్కరణల బిల్లుమీద చర్చ జరగాలని చెప్పారు, ఆది ఎంత 

బాగా లేకపోయినా (ప్రస్తుతంవున్న పరిన్థితికంచె కొంత ఆయినా మెరుగ్గా 
వుంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. మంచి (ప్రభుత్వందృష్ట్యా రక్షణలు కొంత 

వరకు అవసరమే అయినా, రాజ్యాంగాన్ని రక్షణలతో వింపరాదని మాత్రం ఆయన 

పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా డొమినియన్ (ప్రతిపత్తి ఇచ్చేందుకు వీలుగా 
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భారతదేశాన్ని అభివృద్ధిపరచడ౦ం అన్న సంగతి ఎక్కడా పేర్కానకపోవడం తమకు 

బాధగావుందని చెప్పారు. 27 

ఎన్, ఎమ్. జోషి మాట్లాడుతూ బారత దేశంలో రక్షణలు కావలసినవారు ఎవరైనా 

వుంటే వారు (శ్రామిక వర్గంవారూ మామూలు (ప్రజాసీకమూ అని చెప్పారు. 

ఈరక్షణలై నా గవర్నర్లయొక్క గవర్నర్ జనరల్యొక్క అధికారాల రూపంలో 

వుండరాదనీ శాసనసభలో తగిన (ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనీ ఆయన కోరారు. 

“ భారతీయులకు సంబంధించినంతవరకు (బిటిషు వారికి (బిటిషు ఇండియా (పజల్లోకం టె 
సంస్థావాధీసుల్లో ఎక్కువ విశ్వాసం వుంది. (బ్రిటిషు ఇండియా (ప్రజలకు సంబంధించి 

నంతవరకు మామూలు (ప్రజానీకంలో కంటె, భూస్వాముల్లోనూ వాణిజ్య వేత ల్లోనూ 
సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని కనబరచింది. సంయుక్త 

శిఫార్చుల సంఘం తయారుచేనిన పథకంలో ఈ విచక్షణ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ 

వుంది,” 28 అన్నారాయన. 

సత్యమూర్తి మాట్లాడుతూ, రాజ్యాంగ పథకాన్ని గట్టిగా విమర్శిస్తూ (వతిపడొల 

వారి వాదనను సమీక్షించారు. ““శ్వేతపత్రాన్ని తిరస్కరించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో 

కాంగ్రెసు ఎన్నికల్లో పాల్గొంది. లక్షలాది (ప్రజలు కాం(గెసుకు ఓటు వేనినదికూడా 

అందుకే, శ్వేతపడ్రాన్ని ఆమోదించాలని కోరినవారందరూ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. ” 
అన్నారు సత్యమూర్తి. ఫెడరేషన్ (ప్రతిపాదనను విరమించుకున్నట్టయితే బిల్లును కూడా 
విరమించుకోవలని వుంటుందని న్యాయశాఖ సభ్యుడు చెప్పి వున్నారు. "ఫెడరేషన్ 

(పతిపాదననూ బిల్లునూ కూడా విరమించుకున్నట్టయికే అవి పేరూ ఊరూ లేకుండా 
పోతాయని సత్యమూర్తి న్యాయశాఖ సభ్యుడికి హామీ ఇచ్చారు. 29 

మూడురోజుల చర్చ తర్వాత సభాధ్యకులకు ఒక సమస్య ఏర్పడింది. 
అసలు తీర్మానానికి 12 సవరణలుండడమే కాక ఒక్కొక్క సవరణ రెండు మూడు 

భాగాలుగాకూడా వుంది. మొట్టమొదట దేశాయి సవరణలోని మొదటిభాగం మీద 

ఓటింగ్ జరిగింది. ప్రభుత్వం తలపెట్టిన రాజ్యాంగ పథకం, సా(మాజ్యవాద 

ఆధిపత్య భావంతో రూపొందించినదనీ ఇది ఆధారంగా (పభుత్వం ఎటువంటి శాసనాన్నీ 

తలపెట్టరాదనీ ఈభాగంలో కోరారు. సవరణ వీగిపోయింది. అనుకూలంగా 61 

ఓట్లూ (ప్రతికూలంగా 72 ఓట్లూ పడ్డాయి. జిన్నా తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు 

చేశారు. 

సభాధ్యకులు ఆతర్వాత జిన్నా సవరణలోని మొదటి భాగం మీద ఓటింగ్ 

జరిపించారు. మరొక అంగీకార యోగ్యమైన పరిష్మారం లేకపోవడం వల్ల 
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మతపరమైన తీర్పును ఆమోదిస్తున్నట్లు దీనిలో పేర్కొన్నారు. సభాధ్యకుల సూచన 
మీద దేశాయి, తమ తీర్మానంలోని రెండవ భాగాన్ని జిన్నా కీర్మానంలోని మొదటి 
భాగానికి సవరణగా (ప్రతిపాదించారు, "దేశాయి సవరణ వీగిపోయింది. అనుకూలంగా 

44 ఓటూ (ప్రతికూలంగా 84 ఓట్లూ పడాయి. జిన్నా అణే ఇదరూ దేశాయి తీర్మానానికి 
ళా ౧ a ద 

(వతికూలంగా ఓటు చేశారు. ' 

ఆతర్వాత, జిన్నా మొదటి సవరణమీద ఓటింగ్ జరిగింది. మొదట మొదటి 

భాగం మీద ఓటింగ్ జరిగినపుడు, 68 ఓట్లతో నెగ్గింది, (ప్రతికూలంగా 15 ఓట్లు 

పడ్డాయి. దేశాయి ఆయన బృందమూ ఓటింగ్లో పాల్గొనలేదు, అణే తీర్మానానికి 

వ్యతిరేకంగా ఓటు చేశారు. 

జిన్నా సవరణలోని మిగతా రెండు భాగాల మీద ఓటింగ్ ఒకేసారి జరుగాలా 
లేక విడివిడిగా జరుగాలా అన్న విషయమై తీవ్రమైన బేదాభిప్రాయాలు వెలువడ్డాయి. 

ఓటింగ్. విడివిడిగా జరుగాలవి గజ్నువీ, కౌవాన్జీ జహంగీర్, న్యాయశాఖ సభ్యుడూ 

కోరారు. రెండింటి మీదా ఒకటిగా ఓటింగ్ జరుగాలని దేశాయి వాదించారు. న్యాయ 

శాఖ సభ్యుడు, జిన్నాను మంచిచేసుకునేందుకు (పయత్నించారు. జిన్నా మాట్లాడుతూ, 
విడివిడిగా ఓటింగ్ జరుగాలని తాము మొదట కోరినా, రెండింటిమీదా ఒకేసారి ఓటింగ్ 

జురుగాలన్న వాదనలతో తాముకూడా ఏకీభవిస్తున్నామని చెప్పారు. ఓటింగ్ జరిగింది, 
జిన్నా తీర్మానం 74 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా 56 ఓట్లు పడ్డాయి. ఈసారి 

జిన్నా, దేశాయి అణే తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు చేయగా, గజ్బువీ మోది 

జహంగీర్, తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు చేశారు. 

ఆ తర్వాత, మొత్తం సవరణ మీద ఓటింగ్ జరుపాలా వద్దా అన్న విషయమై 

వివాదం ఏర్పడింది. ఈ సందర్భంలో అవసరంలేదని చేశాయి వాదించారు. అవసరమని 

న్యాయకాఖమం(తి చెప్పారు. సవరణలోవి మొదటి భాగం కారణంగా హిందువులు, 

మొత్తం సవరణకే వ్యతిరేకంగా ఓటు చేస్తారనీ మూడవ భాగం కారణంగా చాలామంది 
మున్లీంలూ మికవాదులూ సవరణకు వ్యతిరేకంగా ఓటు చేస్తారనీ దానితో సవరణ వీగి 
పోతుందవి న్యాయశాఖ సభ్యుడు ఎదురు చూశారు. జిన్నాలేచి, (ప్రభుత్వం ఈ మొ త్తం 
తతంగాన్ని (ప్రహసనం చేయాలని తల పెడుతూ వుందని చెప్పినపుడు నభ్యులు “పియర్ 
హియర్ ” అన్నారు. 

చివరకు స భాధ్యకులు, అసలు' తీర్మానం లక్ష్యం, సంయుక్త శఫార్పుల సంఘం 

నివేదిక విషయమై సభవారి అభిప్రాయం కేలుసుకోవడ మేనని చెప్పారు. (ప్రస్తుత సంద 
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ర్భంలో సభ్యులను ఇక ఏమీ (ప్రశ్నించనవసరంలేదని సభాధ్యక్షులు (ప్రకటించినపుడు 

సభ్యులు హర్షధ్వనాలు చేశారు. సభ అంతటితో వాయిదా వడింది.30 

శాసనసభలో బయటా వ్యతిరేక అధిప్రాయాలు వెల్లడ్డై నప్పటికీ భారత (ప్రభుత్వం 
మా(త్రం, అందరూ రాజ్యాంగాన్ని అమలు జరుపడంలో సహకరిస్తారనీ అభిప్రాయ 
పడింది. మార్చి 26 న అసఫలీ అడిగిన _పళ్నకూ సత్యమూర్తి అడిగిన అనుబంధ 
ప్రశ్నలకూ సమాధానం చెబుకూ సభానాయకులు సర్కార్ ఈ సంగతి తెలియచేశారు.31! 
భారత దేశానికి సంబధించిన మంతతికి ఈ సంతి తెలియచేశారా అని అడిగిన (ప్రశ్నకు 
సర్కా=ర్ జవాబు చెప్పలేదు. భారత (ప్రభుత్వం తప్పుదోవపట్టించే నిర్ణయం తీసుకోవడం 
గురించి చర్చించేందుకు వాయిదా తీర్మానాన్ని (పవేశ పెట్టడానికి అనుమతి నిన్వవలనిందని 

సత్యమూర్తి మార్చి 28 న కోరారు. సర్కార్ ఇందుకు నిరాకరించారు. కొంత నేపు 
చర్చ జరిగిన తర్వాత తీర్మానం సరిగాలేదని సభాధ్యక్షులు చెప్పారు. 

రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభకోసం అభ్యర్థన 

ఈలోగా. (బిటిషు (సభుర్వం, భారతదేశంలోని శాసనసభల అభ్మిపాయాలకోసం 
వేచి చూడలేదు. సంయుక్త శిఫార్చుల సంఘం నివేదిక ఆధారంగా తయారుచేసిన భారత 
(పభుత్వ బిల్లును, [885 ఫిబ్రవరి ఒకటవ దీన పార్లమెంటులో (ప్రవేశ పెట్టారు. అప్ప 

టికి బిల్లు గురించి, కేంద్ర శాసనసభ అభిప్రాయాన్ని అడగనుకూడ లేదు. భారత 
దేశం వ్యతి రేకించినప్పటికీ బిల్లును ఆపలేదు. 1935 ఆగష్టు 4న, పార్లమెంటు ఆమో 

దించిన రూపంలో బిల్లు రాజామోదం పొందింది. ఈ రాజ్యాంగంలోని ఫెడరల్ 

అంశాల్లో ముఖ్యమైనవాటిని అమెరికన్ రచయిత ఒకరు ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు: 

“పూర్తిగా (బిటిషు (ప్రభుశ్వానికి బాధ్యులైన అధికారుల అధికారాలు దీనివల్ల ఇంకొ 

విస్తృతమై పటిష్టమయాయి. (బిటిషు (ప్రభుత్వానికీ _సంస్థ్టానాదీశులూ -భుస్వాములూ- 

భారత దేశంలోని ఇతర అభివృద్ధి నిరోధక శక్తుల మధ్య సంబంధాలు మరింత గట్టి 
పడ్డాయి. భారతదేశంలో (బ్రిటిషు వాజీశ్యానికీ పరి శమలకూ ద్యాంకింగ్ వ్యవహారాలకూ 
నౌకొయానానికీ ఏమాత్రం భంగం కలుగబోదు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, విదేశ వ్యవహా 
రాలూ బ్రిటిమవారి చేతుల్లోనే కొనసాగుతాయి. (ట్రిటిషువారి ఆధీనంలోని పాలనా 

ప్యవస్థను సవరించేందుకుగాని, దానితో జోక్యం కల్పించుకునేందుకుగాని భారతీయు 
లకు ఎటువంటి ఆవకాశమూ వుండదు.32 రాజ్యాంగ విషయాల్లో నిపుణులైన కీత్ 

కూడా ఈవిధంగా వ్యాఖ్యానించారు: ఫెడరేషన్లోని వివిధ భాగాలకూ సామ్యం లేదు. 
అందుచేత అవన్నీ ఒకటిగా ఉండే సావకాశంలేదు. పథకం (బ్రిటన్కు మాతం అను 
కూలంగా వుంది. (బ్రిటిషు ఇండియాలో ఎటువంటి (ప్రజాస్వామ్య ధోరణులు తలఎత్తినా 
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అజణిచివేనేందుకు (బ్రిటన్కు వీలుంది. బ్రిటిషు ఇండియాలోని కేంద్ర (ప్రతుత్వానికి 

బాధ్యతాయుత (ప్రభుక్వాన్ని అప్పచెప్పకుండా దాటవేనే వుద్దేశక్యంతోనే ఈ ఫెడరేషన్ 
తల పెట్టినట్టు , భారతీయులు అభిప్రాయపడడంలో న్యాయంలేక పోలేదు. రక్షణ విదేశ 
వ్యవహారాలూ ఫెడరల్ (ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పకుండా భాధ్యతను అప్పగిస్తున్నట్టు 

చెప్పుకోవడంలో అర్థంలేదు. 33 

భారతదేశంలో, 1886లో కాం(గెసు అఆధ్యకులైన జవహర్లాల్ న్నెహు కొత్త 
రాజ్యాంగం “సం'కెళ్ళతోకూడిన కొత్త ప్రణాళిక” అని వర్ణించారు. 34 కొత్త రాజ్యాంగం 

మొ త్తాన్ని (తోనిపుచ్చినట్టు 1086 ఏప్రిల్లో లక్నోలో సమావెళమైన కాంగైను ఒక 
సమగ్రమైన తీర్మానంలో మళ్ళీ పేర్కొంది. రాజ్యాంగ నిర్ణయసభను ఏర్పాటు చేయా 
లని మళ్ళీ కోరింది. స్వరాజ్యపార్టీ 1984 మే 8 న మొట్టమొదటిసారిగా ఈ విధంగా 
కోరింది. యావద్ ధారతదేశమూ ఒక జాతి అన్నది (ప్రాతిపదికగా అటువంటి 
రాజ్యాంగసభ ఒక రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించాలని తీర్మానంలో కోరారు. వయోజన 

ఓటింగ్ ఆధారంగా గాని, లేదా దాని మోలస్తరు ఓటింగ్ ఆధారంగా గాని రాజ్యాంగ 
నిర్ణయ సభ్యులను ఎన్నుకోవాలని కోరారు. దీన్ని సఫలీకృతం చేసుకునేందుకు 
కృషి చేయవలనిందని కాం(గను శాసనసభ్యులనూ బయటనున్నవారినీ కూడా ఉద్భో 

ధించింది.35 
(బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం, భారత (ప్రభుత్వ చట్టంలోని రాష్ట్రీయ విభాగాన్ని 1987 

ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచీ అమలు జరుపాలని నిశ్చయించింది. దీనికి అనుగుణంగా 1987 

వసంతకాలంలో రాష్ట్ర) శాసనసభలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్నికల్లో పోటీచేయాలసీ 
అయి కే ఎటువంటి సందర్భంలోనూ రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వాల్లో పాల్గొనరాదనీ కాంగ్రెసు 
నిశ్చయించుకుంది. జిన్నా నాయకత్వంలో ముస్లింలీగ్ కూడా పోటీచే నేందుకు నిర్ణ 

యించుకుంది. కాం[గెసు (ప్రచారంతో '“పల్లెప్రాంతాలు అంతకు ముందెన్నడు ఎరు 
గని చైతన్యంతో తొణికిసలాడాయి”.36 ఫలితంగా కాంగ్రెసు (బహ్మండంగా 
గెల్చింది. అయిదు రాష్ట్ర) శాసనసభల్లో మద్రాసు _ యున్సై బెడ్ (ప్రావిన్ వెస్ _ 
'వెంటల్ ప్రావిన్ నెన్ - బీహర్ - ఒరిస్సా కాంగెసుకు అత్యధిక మెజారిటీ లభిం 
చింది. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బొంబాయి - బెంగాల్ - అస్సాం - వాయువ్య సరిహద్దు 
రాష్ట్రాలలో అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. సింధ్ - పంజాబు రాష్ట్రాల్లో చిన్న 

మైనారిటీగా గెల్చింది.3” _“'స్వాతం్యత్యమూ సమాజవున్నతి కావాలని ఓటర్లు కోరు 
తున్నట్టు దీనివల్ల తేలింది.”38 

ఒక్క లొనుగు, కౌం[గైను మున్లింలనుంచి ఎక్కువ ఓట్లను పొందలేకపోయింది. 
(నిటిము ఇండియాలోని 482 మున్లిం నియోజకవర్గాల్లో కాం(గ్రెను 58 స్థానాలకు 
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మా(తమే పోటీచేనింది, 26 గెల్చుకుంది, అదికూడా ఎక్కువగా వాయవ్య సరిహద్దు 

రాష్ట్రంలో. అయితే ముస్తీంలీగ్కూడా తమకు మున్లింల మద్దతు వుందన్న వాదనను 
బుజువు పరచలేకపోయింది. ముస్లీంలు అధిక సంఖ్యాకులుగా వున్న బెంగాల్ - 

పంజాబ్ - నీంధ్ - వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోనే గెలువలేక పోయింది. ముస్లిం 

ఓట్లు, అనేక ముస్లిం పార్టీలూ వర్గాలమధ్య చీలిపోయాయి. హిందువులు ఎక్కువగా 

వున్న రాష్ట్రాల్లో మాతం మున్లింలీగ్ మిగతా ముస్లిం పార్టీల కంటె పెద్దదిగా అవ 

తరించింది.39 

ఎన్నికల తర్వాత కాం[గెను - వాదోపవాదాల తర్వాత రాష్ట్ర) ప్రభుత్వాల్లో పాల్గొ 
నేందుకు నిశ్చయించుకుంది. (బ్రిటిషు ఇండియాలోని పదకొండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఏడు 

రాష్ట్రాల్లో కొం(గెసు (ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇవి: బొంబాయి - మద్రాసు -_ 

ది యుసైపెడ్ (ప్రావిన్సెస్ _ సెంట్రల్ ్రావిన్నెస్ _ బీహార్ _ ఒరిస్సా ._ 

వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రం. కాని మంత్రిమండలి ఏర్పాటుతో కాంగ్రెసు = మున్లిం 

లీగ్ మధ్య వైషమ్యాలు తలఎత్తాయి. మున్షింలీగ్ మిగతా ముస్లిం పార్టీల కంచె 

'పెద్దపార్టీగా అవతరించిన యునై టెడ్ (ప్రావిన్నిన్లో కాంగ్రెసు తమతోపాటు సంకీర్ణ 
మం(తిమండిలిని ఏర్పాటుచేస్తుందని ముస్లింలీగ్ ఆశించింది. అయి", ముస్లింలీ గ్ 

శాసనసభలో విడిగా ఒక పార్టీగా వ్యవహరించకుండా వుండే పక్షంలో ముస్లింలీగ్ కు 

చెందిన ఒకరిద్దరిని మంతిడుండలిలోకి తీసుకుంటామనీ, అటువంటివారు కాం(గెసు 

(క్రమశిక్షణకు లోబడి వుండవలనివుంటుందనీ కాంగెసు స్పష్టం చేనింది.*0 ముస్లిం 

లీగ్కు ఇది ఆంగీకారంకాలేదు. దీనితో రెండు పార్టీలమధ్య చీలిక పెద్దదై ౦ది. ఆ 

దరిమిలా కాం(గైెను అధికారంలోవున్న రాష్ట్రాల్లో కాంగెసు మంత్రుల సహాయంతో 

ముస్లింలను అజణిచివేస్తున్నారని ముస్లింలీగ్ అరోపణలుకూడా చేయసాగింది. ఎన్నికల 

తర్వాత కాం(గెసు, జవహర్లాల్ (ప్రోత్సాహంతో ముస్లిం (ప్రజాసీకంతో సంబంధాల 

కోసం ఉద్యమం (ప్రారంభించింది. ఇదికూడా ముస్తిం నాయకులకు ముఖ్యంగా 

జిన్నాకు కో పకారణమైంది. మరొక వెపున వారూ, ముస్తింలందరినీ ఒక నాయకుడికింద, 

ఒక పతాకం కింద ఒక పార్టిగా కూడ గ ప్తేందుకు మత ద్వేషాన్ని (ప్రచారం చేయడం | 

(ప్రారంభించారు. “కాం(గైెసు విధానం ఫలితంగా ఏర్పడిన మతాభిమానానికి (పతీకగా 

ముస్లీంలు (పశంనించడంతో జిన్నా అతిత్వరగా నాయకులవుతున్నారు. "4 

ఈ పరిస్థితుల్లో కాం్యగెసు శాసనసభ్యుల జాతీయ మహాసభ 1987 మార్చిలో జరి 
గింది. జవహర్లాల్ నెహ్రు అధ్యక్షత వహించారు. “భారతీయులు తమ 

రాజ్యాంగాన్ని తామే రూపొందించుకునేందుకు వీలుగా 1985 వ సంవత్సరపు భారత 
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(వళుక్వ చట్టాన్ని ఉపసంహరించాలని శాసనసభలో వీలైనంత త్వరలో కోరాలని 

కౌంగెను పార్లమెంటరీ పార్టీలను సమావేశంలో కోరారు. దీవికిగాను రాజ్యాంగ 

నిర్ణయ సభను ఏర్పాటు చేయాలని కోరవలనిందనికూడా వారిని ఆదేశించారు .42 

“కాంగెను రాష్ట్రాలు” ఏీడింటిలోనూ శాసనసభలు ఈ తీర్మానాన్ని 1987 ఆగస్టు- 
ఆక్టోబరులో ఆమోదించాయి. 

కేంద శాసనసభ, ఆకులురాలు సమావేశం (ప్రారంభమైనపుడు 1987 నెప్పెంబరు 

17వ శేదిన సత్యమూర్తి ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 

“1985 వ సంవత్సరపు భారత (ప్రభుత్వచట్టం దేశ(ప్రజుల అభిప్రాయాలనూ ఏ 

విధంగానూ (ప్రతిబింబించడంలేదు. . భారతీయులకు ఏమా(త్రం సంతృ్భ ప్తికరంగా లేదు. 
వయోజన ఓటింగ్ ఆధారంగా ఎన్నికయే రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ రూపొందించే రాజ్యాం 

గాన్ని, ఈ చట్టంస్థానే (ప్రవేశపెట్దవలసిందని సభవారు అభ్మిపాయపడుతున్నట్లు 
భారతదేశానికి సంబంధించిన (బ్రిటిషు మంతత్రికీ, (బిటిషు (ప్రభుత్వానికి మనవి చేయ 

వలనిందిగా గవర్నర్ జనరల్కు సభవారు శిఫార్చు చేస్తున్నారు.” 

తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదిస్తూ సత్యమూ ర్తి మొదట, (ప్రతివక సభ్యులుగా మాడ్రమే తాము 
ఈ తీర్మానాన్ని _పతిపాదించడంలేదనీ, (బ్రిటిమ ఇండియాలోని పదకొండు రామ్టాిల్లో 

ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఫరిపాలన పాగిస్తున్న భారతీయ కాం(గెసు (ప్రతినిధిగా తాము ఈ తీర్మా 

నాన్ని (ప్రతిపాదిస్తున్నామనీ చెప్పారు. అంటే బాధ్యతాయుతమైన (ప్రతిపక్షం (పతి 

పాదించినది కాదనీ “రాష్ట్రాల్లో పరిపాలిస్తున్న ఆతి బాధ్యతాయుతమైన సంస్థ పతిపా 

దించినది”” ఈ తీర్మానమనీ స్పష్టం చేశారు. అనేక రాష్ట్ర) శాసనసభలు ఈ తీర్మా 
నాన్ని ఇదివరకే ఆమోదించాయని గుర్తుచేస్తూ ఆయన ఏ శాసనసభలోనూ ఏ అల్ప 

సంఖ్యాకవర్గమూ __ మున్లింలుకూడా “రాజ్యాంగ నిర్ణయసభి అన్న పదాలకు అభ్యంతరం 
కెలుపలేదని చెప్పారు. "అహింసా సిద్ధాంతానికి కట్టుబడిన కాంగ[గెసు, రాజ్యాంగ 

నిరయసభగురించి (ప్రస్తావిస్తున్నదీ అంటే, (ప్రస్తుత (ప్రభుత్వం అటువంటి 

సభకు ఆంగీకరించేట్టు భారతీయులు చేయకలిగినపుడే ఆది సాధ్యమవుతుందని పూ ర్తి 

బాధ్యతాభావంతో చెబుకున్నాను'' అన్నారు సత్యమూర్తి. “రాజ్యాంగ నిరయసభ” 
ఆన్న పదాలకు అభ్యంతరం తెలుపుతున్న సభ్యులకు ఆయన ఈ విధంగా విజ్ఞప్తి 

చేశారు; . 

“నిరుపయోగమైన సభలూ సమావేశాలు ఇకమీద జరుపాలని మేం అనుకోవడం 
లేదు. దీనివల్ల మాలో మేము కీచులాడుకోవడం, తద్వారా బయటి వారూ 

చ్రతుత్వుమూ “వీరు తమ స్యవిషయాలనుకూడా పరివ్భరించుకో లేరు” అనుకునేట్టు 
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సుబ్బరాయన్ (శ్రీమతి రాధాబాయి 

సలము 1912 వరకు కొన్చిలు వింటర్ సెషన్సు జరిగిన మెంటు హౌసు, కలక తా గవర 



ఎం(జెన్సు హాల్, "టెంపరరీ కౌన్సిలు ఛాంబరు, ఢిల్లీ 

ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిలు ఛాంబరు, సిమ్లా 
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చేయడం తప్ప మరొక (ప్రయోజునమేదీ ఉండడంలేదు. అదీకాక రాజ్యాంగ నిర్ణయ 

సభలో మూడోపార్టీకి తావులేకుండా చేద్దామన్న ది మా కోరిక. రాజ్యాంగ నిర్ణయ 
సభ నిర్ణయాలు తిరుగులేనివిగానూ (బిటిషు ఫార్లమెంటు వాటికి కట్టుబడివుండేట్టు 
గానూ ఉండాలన్నదికూడా మా అభిలాష. రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ  లక్యుంకూడా 

అదే.’ 

మతపరమైన తీర్చు విషయంలో కాం[(గెసు వైఖరిని సత్యమూర్తి ఆ తర్వాత వివ 
రించారు. భారత (ప్రభుత్వ చట్టాన్ని విమర్శనాపూర్వకంగా విశదీకరిస్తూ అది ఎంత 

అభ్యంతరకర మో అనంగికారయోగ్యమో విపులీకరించారు. జిన్నా, సత్యమూ ర్తి తీర్మా 
నానికి సవరణను (ప్రవేశ పెట్టారు. రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభకు సంబంధించిన తీర్మానపు 
భాగాన్ని తొలగించి దానిస్థానే, “మరొక అంగీకారం కుదరని దృష్ట్యా, మతపరమైన 
కదల సేర్కొాన్న నియోజకవర్గాలు ఆధారంగా ఎన్నికయ్యే మహాసభగాని సమావేశం 

గాని” అన్న పదాలను చేర్చారు. "ముస ల్మానులూ ఇతర అల్బ సంభ్యాకవర్షాల (ప్రయోజ 

నాలకు వారి పరస్పర అంగీకారంతో పటివ్చమైన రక్షణ కల్పించవలసిందని (బ్రిటిషు 

(పభుత్వానికి తెలియచేయవలసిందని కూడా జిన్నా తమ తీర్మానంలో కోరారు. 

1986 లో లిబరల్పార్టీ అధ్యకులైన జెహోాంగిర్, జిన్నా తీర్మానానికి ఒక సవరణను 

(పతిపాదించారు. ఆయన కూడా జిన్నా మోస్తరుగా; రాజ్యాంగ సనిర్ణయసభస్థానే, మత 

పరమైన తీర్చు ఆధారంగా ఒక మహాసభనేర్చాటు మాలు సూచించారు. జిన్నా (పతి 

పాదించిన తీర్మానంలో “అన్ని అల్బ సంక్యాకులకూ (ప్రాతినిధ్యం ఉండాలన్న” 

అంశాన్ని చేర్చాలని సూచించారు 

ఆణే, సత్యమూర్తి తీర్మానానికి సవరణను (ప్రతిపాదించారు. భారత (ప్రభుత్వ చట్టమే 
కాక, మతపరమైన తీర్చు కూడా భారత జాతీయుల అభిప్రాయాలను (పతిబింబించడం 

లేదనీ, అందుచేత చట్టంతో పాటు దాన్ని కూడా ఉపసంహరించుకోవాలనీ అణే తమ 
సవరణలో కోరారు. రాజ్యాంగ నిర్ణయసభను, మత్యపమేయంలేని విధానం (ప్రాతిపది 
కగా ఎన్నుకోవాలని పేర్కొనాలని కూడా ఆణే కోరారు. 

భారత రాజకీయాల్లో అప్పటి (ప్రధాన ధోరణులను తెలిపే ఈ సవరణలను (ప్రతిపా 
దించిన తర్వాత, రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభ కోసం అభ్యర్థన మీద చర్చకు ఆంతా సిద్ద 

మెంది. 

పంజాబుకు చెందిన మౌలానా జఫర్ ఆలీఖాన్, జిన్నాను సమర్థిస్తూ కాం(గైను సభ్యు 

లనుద్దేశించి ఈమాటలన్నారు: '"న్వేచ్చ పేరుతో (బ్రిటిమవారితో మతయుద్ధాన్ని జరి 

సేట్టయి తే వారితో చేరే వారిలో నేను (ప్రధముడిని కాగలను. భారత దేశానికి పూర్ణ 
తో 



202 స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద శాసన సభ పాత 

స్వాతంత్ర్యాన్ని పాధించి పెస్టేందుకుపోరాటం జరి పేట్టయితే, నేను ముందు నిలుస్తాను. 

కౌని, ఈ సభలో ఉపన్యాపాలుచేని తద్వారా స్వాతంథ్యాన్ని సాధించదలచుకుం జే 
మాత్రం దానికివళ్షేు వేయేండ్లకాలంలోమున్లింలతో ఒక అంగీకారానికి రావడం అవసర 

మని అడగడం సబబని నేను భావిస్తున్నాను.” మున్లింలకు సంబంధించినంతవరకూ 
శ్రీ జిన్నాకు అన్ని అధికారాలూ వున్నాయని ఆయన సభవారికి గుర్తు చేశారు. 

మౌలానా షాకత్ ఆలీ మాట్లాడుతూ హిందువులూ ముస్లింల మధ్య అవగాహనకు 
(వయత్నించి ఏవిధంగా విఫలమైందీ తెలియ చేశారు. ఒకప్పుడు తాము గాందీజీ నాయ 

కత్వంలో పనిచేశామనీ ఇప్పుడు జిన్నా నాయకత్వంలో పనిచే నేందుకు గర్విస్తున్నామసీ 
అందరికీ న్యాయం చేకూర్చేందుకు కృషి చేస్తున్న జిన్నాను మించిన ముస్తిం భారత 
దేశంలో మరొకరు లేరనీ షాకతలీ చెప్పారు. ముస్లింలలో కార్యసాధకులు (ప్రస్తుతం 

ఎవరైన ఉంటే ఆ వ్వక్తి జిన్నా ఒక్కరేనని ఆయన చెప్పారు. 44 
కాంగ్రాను, అధిక సంఖ్యలో వున్న రాష్ట్రాల్లో, అల్బ సంఖ్యాక వర్గాల విషయంలో 

బొదార్యంతో వ్యవహరించి వుండవలనిందని యునైపెడ్ ప్రావిన్ నెన్కు చెందిన 
మొహమ్మది యామిన్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన మతపరమైన వైఖరీ, వర్గ 
(ప్రయోజనాలూ ఒకటయాయి కాం(గైనువారు, ఆల్పసంథ్యాకుల్లో ముఖ్యులైన మున్లిం 

లను నిర్లక్ష్యంగా చూస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగలేదు: 

“మరొక అల్బనంథ్యాక వర్గాన్ని కూడా వీరు అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. వీరు, 
జమీందార్లు. మా రాష్ట్రంలో రెండే పార్టీలున్నాయి, కాం(గైసుపార్టీ- జమీందారుపార్డీ. 

కాం(గసు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేనిన దేమిటి. భూములపై వన్నునంతటినీ 
వారు వసూలు చేశారు. భూమి శిస్తు వసూలును అపుచేశారు. జమీందార్లు పన్ను 
లెక్కడినుంచి కడారు?' 

రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ ఏర్పాటైన తర్వాత అల్బ సంఖ్యాకుల పరిస్థితి ఏవిధంగా 

వుంటుందో దీనివల్ల కేలుసుకోవచ్చు నన్నారు ఖాన్.  (బిటిషువారు లేకపోతే తమకు 
రక్షణ వుండదని జమీందారైన ఖాన్ అభిప్రాయ పడ్డారు. “రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ 

ఏర్ప-టైనప్పుడు, రక్షణ వుండదు.. ఈ సభలో (ప్రభుత్వ పక్షం లేకపోయినట్టయితే 

ఏవిధంగా వుంటుందో రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ కూడా అదే విధంగా వుంటుంది. జమీం 

దార్లతో సహా అల్పసంఖ్యాక వర్గాలవారి ప్రయోజునాలకు అనుకూలంగా వ్యవహరించేందుకు 
నీద్ధంగా వున్నట్టు కాం(గెసు ఆచరణరీత్యా బుజువుపరిన్తే తప్ప “మేం వారితో బేరం 

(కాం(గ్రనుతో), అంతేకాదు వారి కార్యకలాపాలను వ్యతిరేకిస్తూ వుంటాము.” అని 
ఆయన ప్పష్షం చేశారు. 46 కాం(గైెసు తీర్మా నాన్నీ ఆన్ని సవరణలనూ ఆయన 

వ్యతిరేకించారు, 
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వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రానికి చెందిన అబ్దుల్ కయ్యుం, సత్యమూర్తి తీర్మానాన్ని 

సమర్ధించారు. తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించిన మున్లీంమతవాదులను ఆయన ఖండించారు. 

“ముసల్మానులమైన మేము భారతీయులం పూర్తిగా భారతీయులం. మా హిందూ 

సోదరులతో సహకరించాలన్నదే మా విధానం. భారతదేశం యావత్తూ ఒక జాతి 
అన్నది మా విశ్వాసం. భవిష్యత్తు ఎంత ఉజ్వలంగా ఉండగలదో ఊహించగలం. 

సభలూ విభజనలు ఒప్పందాల గురించి మాట్లాడే వారికి లొంగేది లేదు. దేన్ని విభ 
జించాలని అనుకుంటున్నారో ఆది ఇంకా మన చేతికి రాకముండే విదేశీయుల చేతిలో 

వుండగానే దాన్నివిభజించడం గురించి మాట్లాడేవారిమాట వినిపించుకోదలచుకో లేదు.” 

కయ్యుమ్, అన్ని వర్గాల భారతీయులకు (ప్రాతినిధ్యముండే రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ 

ఏర్పాటు (పతిపాదనను సమర్థించారు. అటువంటి సభ ఆధారంగా, భారతదేశంలోని 

కోట్లాది మామూలు (ప్రజానీకం అభీష్టాలకు అనుగుణంగా ఒక రాజ్యాంగం రూపొంది 

నట్టయికే, దానివల్ల ఎటువంటి హాని వుండ గలదో నాకు ఆర్థం కావడంలేదు” అన్నా 

రాయన. 47 

కలకత్తాకు చెందిన పండిత లక్ష్మీకాంత మ్మైళ, అజణే తీర్మానాన్ని సమర్థించారు, 

జిన్నా సవరణను వ్యతిరేకించారు. సత్యమూర్తి తీర్మానంలోని భావాన్నీ, రాజ్యాంగ 

నిర్ణయసభ ఉద్దేశ్యాన్ని తాము సమర్దిస్తున్నామనీ అయితే, తీర్మానాన్ని (పతిపాదించేందుకు 

సత్యమూర్తి, తగిన సమయాన్ని ఎంచుకోలేదనీ మైత అన్నారు. “(ఛ్రిటిష (ప్రభుత్వం 

భారతదేశం మీద అబివృద్ధి నిరోధక రాజ్యంగాన్న్ బలవంతంగా రుద్దింది. భార 

తీయులు (ప్రతిఘటించదలచుకున్న ట్టయికే మొదట బలం సమకూర్చుకోవడం మంచిది. 

తాము కోరుతున్నదాన్ని (ప్రపంచంలోని ఏ శక్తీ నిరాకరించలేని స్థితికి భారతీయులు చేరు 

కోవాలి. మతపరమైన తీర్చు రూపంలోనూ, (పత్యేక నియోజుక వర్గాల రూపంలోనూ, 
(టిటిమ (ప్రభుత్వం దుర్మార్గమైన విధానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టింది. ఈ విధానం దేశ వ్యతి 

రేక మైనది ని ర్లేతుక మైనదీ అని కాం[గెను వర్ణించింది కూడా. మనలో నిజాయితీ 

సాహసం వున్నట్టయితే, అంతా ఒక తత్రాటి మీద నిలబడి, “ఈ దేశంలో భవిష్యత్తులో 

రూపొందించుకునే ఎటువంటి రాజ్యాంగంలోనైనా, మతపరమైన తీర్పుకూ మతరపమైన 

(ప్రాతినిధ్యానికి తావుండటోదని ఎలుగెత్తి చాటుదాం” అన్నారాయన, 48 

మతపరమైన తీర్చును తిరస్కరించాలని సర్దార్ సంత్నింగ్ అన్నారు. మతపర 

మైన తీర్పు ఆధారంగా ఏదైనా రాజ్యాంగ నిర్ణయసభను సమావేశపరచినట్టయి కే శిఖులు 

అటువంటి రాజ్యంగ నిర్ణయసభతో ఎటువంటి (సమేయమూపెట్టికోటోరని ఆయన 

సృష్ణం చేశారు. *9 
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భారత రాజకీయ జీవితంలో పెరుగుతున్న చీలికలు ఈవిధంగా పూ ర్తిగా (వన్ఫుట 

మయాయి. చర్చ ఇంకా పూర్తి కాకుండానే సభ వాయిదా పడింది. మళ్ళీ 1988 
బడ్జెటు సమావేశంలో చర్చకు వచ్చిండి. అప్పటికి తీర్మానాన్ని ఆమోదించే సూచన 

ఏదీ లేకుండా పోయింది. తీర్మానం మీద చర్చను కాల నిర్ణయం లేకుండా వాయిదా 

వేయవలనిందని కోరుతూ అసఫలి, 1088 ఫిబ్రవరి 4 న (ప్రతిపాదించారు. సభనాయకు 

లైన సర్కార్, చర్చను వాయిదా వేయవలని వచ్చిన రాజకీయ కారణాలపట్ల వ్యంగంగా 

హర్షం వ్యక్తపరిచారు. అసఫలీ తీర్మానాన్ని ఆయన వ్యతిరేకించకపోవడం సహజమే. 

సభవారు అసఫరీ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు, చర్చ. కాలనిర్ణయం లేకండా వాయిదా 

పడింది, భారత (ప్రభుత్వానికి సంతోషం కలిగింది. 

దమన నీతి 

పొర ఉల్లంఘప ఉద్యమాన్ని రద్దు చేసిన తర్వాత (ప్రభుత్వం, 1884 జూన్లో 

కాం(గెసు మీద నిషేధాన్ని తొలగించింది. కాని దమన విధానాన్ని మాత్రం 
ఒదులుకోలేదు. ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్, అనేక ఇతర యువజన - కర్షక సంస్థల 

మీద నిషేధాలు తొలగలేదు. 1984 జులైలో భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీని చట్ట 

విరుద్ధమైనదిగా (ప్రకటించారు. కాం[గైెసువారిలో జవహర్లాల్ నెహ్రు, సురాష్ 
చం(ద్రబోన్, (ప్రభుత్వ దమన విధానానికి (ప్రత్యేకంగా గురయ్యారు. ఈ విధానాన్ని 
వదులుకోవలనిందని కేంద్ర శాసన సభ్యులు, (ప్రభుత్వాన్ని అనేః సార్లు కోరారు. 

వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రంలోని ఖుదాయి ఖిద్మత్ గార్ల సంస్టమీద (రెడ్ షర్ట్స్) 
వున్న నిషేధాన్ని తొలగించేందుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవలనిందని గవర్నర్ 
జనరల్కు శిఫార్చు చేస్తూ 1985 ఫిబ్రవరి 5న 2. దాన్ - ఒక తీర్మానాన్ని శాసన 

సభలో (ప్రవేశ పెట్టారు. సరిహద్దు గాంధీ ఆయిన అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ నాయకత్వంలో 

ఖుదాయి విద్మత్ గార్ల ఉద్యమం ఎప్పుడూ (ప్రశాంతంగానే జరుగుతూ వచ్చిందనీ ఆయినా 

(ప్రభుత్వం వారిని అనుమానిస్తూ, వారిని అణిచివేయడానికి అన్ని చర్యలూ తీనుకుంటూ 

వుందనీ దాను పేర్కొన్నారు. ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలవల్లనే సరిహద్దు రాష్ట్రానికి 

కూడా సంస్కరణలు విస్తరించినట్టు ఆయన చెప్పారు. ఈ సంస్థ మీద నిషేధాన్ని 

తొలగించాలని ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దేశాయి - బెనర్జీ శా అబ్దుల్ మతిన్ 

చౌధురి - 'షేర్వాణ్ - షొకతలీ, చాలామంది ఇతరులూ ఆయన్ను సమర్ధించారు. 
వజులుల్ హక్ కూడా తీర్మానాన్ని నూ(త్రరీత్యా సమర్థించారు. ఎటువంటి పెద్ద 

ఉద్యమ మైనా వూర్తి గా పాంసకు దూరంగా ఉండగలదన్న అభి(పాయంతో జిన్నా 

ఏకీభవించలేదు. అదే సమయంలో, తాము పొరపడడం లేదన్న (ప్రభుత్వ అభి 
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(పాయంతో ఆయన ఏకీభవించను కూడా లేదు. (ప్రభుక్వానికి ఈవిధంగా విజ్ఞప్తి 
చేశారు; “వాయవ్య సరిహద్దు రాష్టం)లో దయచేసి శాంతిని నెలకొలవండి. అకగ్రాడి 
(ప్రజలు రాజ్యాంగ పద్ధతులు అవలంబించేట్టు చేయండి. సభలోని అన్ని (ప్రాంతాల 

వారి అభిప్రాయానికి తల ఒగ్గండి” . 50 

కాంగ్రెసు సభ్యులైన డాక్టర్ ఖాన్ సాహెబ్ తీర్మానాన్ని బలపరిచేందుకు లేచి 

నపుడు సభ్యులు హర్షధ్వానాలు చేశారు. ఆయన, సరిహద్దు రాష్ట్రం నుంచి శాసన 
సభకు ఎన్నికైన మొట్టమొదటి సభ్యుడు. టబిటిషు నైనికులు తమ రాష్ట్ర) (ప్రజలను 

ఎంతక్ఫూరంగా అణిచివేస్తున్నదీ ఆయన వివరించారు. సరిహద్దు రాష్ట్రం ఆయుధ 
గిడ్డంగివంటిదనీ అక్కడ పొగ రాజేందుకు ఏమాత్రం అవకాశం వుండరాదనీ 
సైమన్ సంఘం సపేర్కొనడంగురించి ఆయన (ప్రస్తావించారు. ఆయుధ గిడ్డంగిని 
శాంతియుతమైన నివాస గృహంగా మార్చేందుకే ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్ల సంస్థను 

(ప్రారంభించినట్టు చెప్పినపుడు సభ హర్షధ్వానాలతో మారు (మోగింది. ఖుదాయి 
థిద్మత్ గార్లు ఎల్లప్పుడూ శాంతియుతంగానే వుంటారని పేర్కొంటూ డాక్టర్ ఖాన్ 

సాహెబ్, అందరిపట్లా నమతతో వ్యవహరిస్తారని కూడా హామీ ఇచ్చారు. 5! 

చర్చ ఆఖరున దాసు తీర్మానం మీద ఓటింగ్ జరిగింది. 74 ఓట్లతో నెగ్గింది 

కూడా. (ప్రతికూలంగా 46 ఓట్టు పడ్డాయి. (ప్రతిపక్ష సభ్యులు దాదాపు అందరూ 

తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు చేళారు. 

మార్చి 8 వ తేదీన, దేశవ్యవహరాల పద్దులో, అణే రూ॥ 100 కోత (ప్రతిపాదించి 

నపుడు, దమన విధానం మళ్ళీ చర్చకు వచ్చింది. ఎంతమాత్రమూ సమర్థనీయం కాని 

సమయంలో దమననీతిని అనుసరస్తున్నందుకు (ప్రభుత్వాన్ని అభిశంసించే ఉద్దేశంతోనే 
ఆయన కోత తీర్మాన్నాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఆగాకు చెందిన పండిత (శ్రీ కృష్ణదత్త 
పాలివాల్ , కోతతీర్మానాన్ని సమర్షిస్తూ, ఆమెరికా - దక్షిణ్మాఫికా - ఐర్లెండ్ = రష్యాల్లో 
విఫలమైన దమననీతి భారతదేశంలో విజయం సాధించజాలదని చెప్పారు. బెంగాల్లో 

(టిటిమ అధికార్ల నిరంకుశపాలన గురించి సత్యాన్ని బయటపెట్టినట్టయిలే హిట్లర్ 
కూర కృత్యాలు కూడా వాటిముండు దిగదుడుపే అవుతాయని చెప్పారు. 52 

బీహార్ కుచెందిన (శీ) కృష్ణ నిన్నా మాట్లాడుతూ, (వభుక్వం తమబిల్లాలో (గామీణు 

లను ఏ విధంగా హింసించినదీ తెలియచేశారు. భారతదేశంలో పరిస్టితులు మారక 
పోయినా పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ఉపసంహరించుకోక పోయినా (ప్రభుత్వం 
దమన చర్యలను ఆమలుపంచివుండరాదని ఆయన చెప్పారు. _ప్రజాభిపాయాన్ని 

పెడచెవిన పెట్టినందుకు _పభుక్వాన్నిగర్హించారు. ఆణే కోత తీర్మానాన్ని సమర్థించారు.53 



206 స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద్ర శాసనసభ పాత్ర 

తీర్యానంమీద ఓటింగ్ జరిగినపుడు 88 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా 68 ఓట్లు 

పడ్డాయి. అనేక ఇతర సందర్భాల్లో కూడా దమనసీతి విషయంలో (ప్రభుత్వం వీగి 

పోయింది. 1986 మార్చి 28 వ తేదీన, సుఖాష్చందబోన్ మీద విషేధానికి 
సంబంధించి వీలకంఠదాసు ప్రతిపాదించిన వాయిదా తీర్మానంమీద (ప్రభుత్యం 62 

ఓట్లతో వీగిపోయింధి. తీర్మానానికి (ప్రతికూలంగా 59 ఓట్లు పడ్డాయి. 1887 ఆగమ 

25 వ తేదీన మళ్ళీ వీగిపోయింది. అండమాన్లలో రాజకీయబైదీల నిరహారదీక్ష 

విషయమై సత్యమూర్తి (ప్రతిపాదించిన వాయిదాతీర్మానం ఈ సారి కారణమైంది. 

తీర్మానానికి 62 ఓట్లు అనుకూలంగా, (ప్రతికూలంగా. 58 ఓట్లూ పడ్డాయి. 

విదేశాల్లోని భారతీయుల విషయమై ఆందోళన 

విదేశల్లోని భారతీయులు పడుకున్న ఇబ్బందులు, శాసనసభల్లోనూ బయటా ఆందో 

ళనకు అనేకసార్లు కారణమయాయి. కెనడాలో భారతీయులపట్ల చూపుతున్న విచక్షణను 

అంత మొందించేందుకు బిటిమ్నుప్రభుత్వం చర్య తీసుకునేట్లు చూడవలనిందని 

గశ్రీనివాసశాశ్ర్రి మొదట్లో భారత్యప్రభుత్వాన్ని కోరారు.54 అయిదవ శాసనసభలో కూడా 
విదేశాల్లోని భారతీ యులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అనేకసార్లు చర్చకు వచ్చాయి. 1885 

'వెఫైంబరు 18వ తేదీన, జాంజిబార్ లో భారతీయుల పరిస్థితినిగురించి గోవిందవల్లభపంత్' 
ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. జాంజిబార్లో స్టిరనివాస మేర్పరచుకున్న 
భారతీయుల (పయోజనాలకు అనుగుణంగా పటిష్టమైన చర్యలను తీసుకోవలసిందని 

తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్ముచేళారు. తీర్మానాన్ని సభవారు ఆమోదించారు. 
ఈ విషయంలో పటిష్టమెన చర్యలు తీసుకో నేందుకు (పభుత్వాన్ని అభిశంనిస్తూ 

సత్యమూర్తి 1887 అగమ్హ 28 వ తేదీన ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాధించారు. 
వాదోపవాదాలతో చర్చజరిగిన మీదట తీర్మానం వీగిపోయింది, తీర్మానానికి (ప్రతి 
కూలంగా 66 ఓట్లూ అనుకూలంగా 26 ఓట్లూ పడ్డాయి. విదేశాల్లోని భారతీయులు 

పడుతున్న ఇబ్బందులను (పభుత్వం తొలగించలేకపోయింది. కనుక భూమి. విద్యా= 

ఆరోగ్యశాఖ పద్దులో రూ॥ 100 కోత విధించాలని కోరుతూ మోహాన్లాల్ సక్సేనా 
1887 మార్చి 8 వతేదీన ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు, కోత తీర్మానాన్ని సభ 
వారు ఆమోదించారు. 1988 సెఫైంజరు 5 వ తేదీన మళ్ళీ, జియావుడ్డీన్ అహ్మద్ 
బర్మాలో భారతీయుల స్థితిగతుల గురించి వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. 
దీన్నికూడా సభవారు ఆమోదించారు. 'కెన్యాలోని హైలాంద్స్లో భారతీయులకు (ప్రవేశం 
లేకుండా చేస్తూ వుండడంగురించి అద్దుల్ కయ్యూం, 1949 మార్చి 7వ తేదీన వాయిదా 

తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. సభవారు దీన్నికూడా ఆమోదించారు. మొత్తంమీద, 



1885వ సంవత్సరపు భారత ప్రభుత్వ చట్టం (ప్రతిఘటన 207 

దమనవీతి విషయంలో మోస్తరుగానే, విదేశాల్లో భారతీయులు పడుతున్న ఇబ్బందుల 
విషయంలోకూడా శాసనసభలోని ఎన్నికైన సభ్యుల్లో ఎక్కువమంది (_పభుక్వానికి 

వ్యతిరేకంగా ఓటు చేశారు. 

8 (దవ్య-అర్టిక విషయాలపై సంఘర్ష 

బడ్జెట్ తిరస్కృతి 

(టిటిమ సా(మాజ్యవాదతత్వానికి భారత జాతీయ వాదులకూ మధ్య ఘర్షణ, (దవ్య 

ఆర్థిక విషయాల్లో బాగా (ప్రస్పుటమైంది. 1885-88 మధ్య ఆర్దిక విషయాల సభ్యుడు 

సర్ జేమ్స్ (గిగ్ ప్రతిపాదించిన అయిదు బశ్హైటులనూ శాసనసభ తిరస్కరించింది. 

వాటిని అమలుఫరచేందుకు గవర్నర్ జనరల్, తన సర్టిఫికేషన్ అధికారాన్ని వినియో 

గించవలని వచ్చింది, రెండు-మూడు శాసనసభల్లో స్వరాజ్యవాదులు, (ప్రాబల్యంగా 

వున్న రోజుల్లో మోస్తరుగా నిజానికి గవర్నర్ జనరల్ తన ఈ అధికారాన్ని ఈ 

సంవత్సరాల్లో ఎక్కువగా వినియోగించారు. “జాతీయవాద (ప్రతిపక్షం, (ప్రభుత్వాన్ని 

ఈ సమయంలో ఇరుకున పడవేసినంతగా అంతకు ముందెన్నడూ పడ వేయలేదు. 182! 

40 సంవత్సరాల మధ్యన “సర్టిఫికేషన్” అధికారాన్ని ఉపయోగించిన పధ్నాలుగు 

సందర్భాల్లోనూ, ఎనిమిది, 1885 లోనూ ఆ తర్వాత ఏర్పడినవి” ౨5 అని కప్లాండ్ 

పేర్కొన్నారు. 

భారత [బిటిషు వాణిజ్య ఒప్పందం తిరస్కృతి 

బడ్జెటులు కాక గవర్నర్ జనరల్ తన (పత్యేక అధికారాన్ని వినియోగించుకోవలనీ 

పెచ్చిన మరొక సందర్భం, 1935 వ సవత్సరపు భారత-(బిటిషు వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని 

అమలు జరిపినపుడు కలిగింది. 1827 నుంచీ, భారత (పభుత్వం, (బిటిషు ప్రయోజ 

నాల దృష్ట్యా, భారత మార్కెటులో (బ్రిటిషు సామ(గికి, భారతీయ సామా(గితో పాటు 

ఇతర దేశాల సామా[గికం బె అనుకూల వాతావరణం వుండేట్లు, భారత సుంకాల 

వ్యవస్థను రూపొందించింది. అట్టావా వాణిజ్య ఒప్పదం కింద, (బిటిమ సామ(గికి 

(పత్యేక సౌకర్యాలు ఏవిధంగా కల్పించినదీ, ఒప్పందాన్ని (పతిఘటించినప్పటికీ ఏ 

విధంగా అమలు జరిపినదీ మనం ఇదివరకే గమనించాం, 

1085 లో, కొత్త శాసనసభ సమావేశం కాబోతున్న తరుణంలో భారత (ప్రభుత్వం 
(బిటిము (ప్రభుత్వంతో ఒక ఒప్పదం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పదం (ప్రకారం, 
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ఆట్టావా ఒప్పందాన్ని విస్త్రృతవరచారు. దీన్ని (ప్రతిఘటించేందుకు భారత రాజకీయ. 

'ఆర్టిక వర్గాలు ఏకమయాయి. 

1935 జనవరి 29 వ తేదీన, వాణిజ్య సభ్యుడు సర్ జోసెఫ్ థోర్ జనవరి 9 వ 

శేదీన సంతకాలు జరిగిన ఒప్పందం గురించి చర్చ జరపవలనిందని (ప్రతిపాదించారు. 

రక్షణ కల్పించిన వస్తు సామి విషయంలో (ప్రభుత్వం వీలైనంత త్వరలో తన వైఖరిని 
స్పష్టం చేస్తుందనీ, ఎటువంటి అపోహలకు సనందేహాలకూ తావులేకుండా చేస్తుందనీ 
వాణిజ్య సభ్యుడు వివరించారు. 56 

శాసనసభ ఒప్పందాన్ని ఆమోదించడం లేదవీ అందుచేత దీన్ని వెంటనే ఉప 

సంహరించుకోవాలనీ కోరుతూ వెంకటాదలంచెట్టి ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. 
ఒప్పందం భారతదేశానికి అన్యాయంగా వుందని పంజాబుకు చెందిన కె. యల్, గౌబ 

కూడా, ఒప్పందాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని కోరారు. 

అట్టావా ఒప్పందానికి (పస్తుత ఒప్పందం అనుబంధమసీ, అప్పటి అట్లావా 

ఒప్పందం, గడచిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో వాణిజ్య నియోజుక వర్గాలకు బాగా ఉపక 

రించిందపీ చెట్టి గుర్తు చేశారు. ((అట్టావా ఒప్పంద రచయితల్లో ఒకరైన షణ్ముగం 

చెట్టి, వెంకటాచలం చెట్టి చేతిలో ఓడిపోయారు) భారత దేశంలోని వాణిజ్య వర్గాలు 
అట్టావా ఒప్పందాన్ని బలపరచక పోవడమే కాక, దాన్ని వీలైనంత త్వరలో రద్దు 

- చేయాలని కోరుతున్నట్టు ఎన్నికల లితాలనల్ల తేలిందని అయన చెప్పారు. 
పరిశ్రమల అభివృద్ధిలో భారతడేశం తనకున్న హక్కు-లన్నిటినీ ఈ ఒప్పందం వల్ల 

ఒదులుకున్న పే అవుతుందని చెట్టి అభిప్రాయపడ్డారు. 57 

బాబు బైజ్ నాథ్ బజోరియా మార్వాడి సంఘం (ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతూ, ఒప్పం 

దాన్ని ఈవిధంగా గర్లించారు. “బిటిషు (పభుత్వం, (బిటిషు. వాణిజ్య వర్గాల బలంతో 

భారత (ప్రభుత్వాన్ని మించిపోయినట్టు ఈ ఒప్పదంవల్ల స్పష్టమవుతూ వుంది. భారత 

సుంకాల బోర్డు, రక్షణ సుంకొల గురించి చర్చించినపుడల్లా,: [టిటిము వాణిజ్య వర్గాలకు 

వారి కష్టనిష్టూరాలను చెప్పుకునే వీలు కల్పించే ఏర్పాటు చేయడాన్ని నేను (ప్రక్యేకంగా 
గ్నర్లిస్తున్నాను. ఆని అభ్యంతరం తెల్పారు. 

భారత వాణిజ్యమండలి-బ్యూరో తరఫున మాట్లాడుతూ మధురాదాసు విసన్జీ, 
ఒవ్పందాన్ని వ్యతిరేకించారు. ఒప్పందంలోని అనేక ఏర్పాట్ల మూలంగా, దేశవాళీ 

ఉత్పత్తి దెబ్బతింటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. (బ్రిటిషు వాణిజ్య వర్గాల అభి 

(పాయాన్ని తెలుసుకోవలనిన అవసరం గురించి (ప్రస్తావిస్తూ వినన్జీ, ఏ ఉత్పత్తి 
సఖ 
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దారయినా తమ ఉత్పత్తులకు భంగంకలిగించే చర్యలను తీనుకోవలనిందని సలహా 

ఇస్తాడా ? అని (ప్రశ్నించారు. 59 జ 

(పశిపక నాయకులైన దేశాయి, ఒప్పందంలోని అంశాలను నిశితంగా పరెశీలించారు. 
ఒప్పదం అని పేర్కొంటున్న దీవిలో పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకునేది ఏమీలేదు కనుక 

దీన్ని ఒప్పదం అనడానికే వీలులేదని చెప్పారు. . ఇది ఏకపక్షమైనదనీ, దీనివల్ల కలిగే 
లాభాలన్నీ (బ్రిటిషు వాణిజ్య వర్గాలకే సం(క్రిమిస్తాయనీ అన్నారు. వెంకటా చలంచెట్టి 
(ప్రతిపాదించిన సవరణను ఆయన సమర్థిస్తూ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయవలనిందని (ప్రభు 
త్వానికి సలహా ఇచ్చారు. 60 

అట్టావా ఒప్పదం (ప్రకారం అంగీకరించిన సౌకర్యాలవల్ల భారతదేశానికి లాభించ 

లేదని పంత్ అన్నారు. ఈ ఒప్పదంవల్ల ఇంగ్లాండుకు భారతీయ ఎగుమతులు ఎక్కువై 
నట్టు చెబుకున్నారని (ప్రత్యేక సౌకర్యం కల్పించిన సామ[గి ఎగుమతులు 20 కాతమూ 
మిగతా సామ్యగి 50 శాతమూ పెరిగాయసీ ఆయన తెలియచేశారు. ఎగుమతుల్లో 

పెరుగుదలకూ (పత్యేక సౌకర్యాలకూ సంబంధంలేదని దీనివల్ల తెలిసిపోతూ వుందని 

ఆయన అన్నారు. 1985 వ సంవత్సరపు భారత-బ్రిటిసు ఒప్పదం (ప్రకారం, 
(బిటిమ వాణిజ్య వర్గాలకు తమ కనిష్ట నిస్టురాలు తెల్పుకునే సౌకర్యం కల్పించగా భారత 

వాణీజ్యవర్గాలకు. ఒప్పదం కుదుర్చుకునేముందు మొరపెట్టుకునే అవకాశం కూడా 
కల్పించలేదవి ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత (ప్రభుత్వం, (బిటిషు (ప్రయోజనాలకు 

ఎంత తల ఒగ్గవలనివుందో దీనివల్ల తెలుస్తూవుందని ఆయన అన్నారు. 61 

జిన్నా కూడా ఒప్పందాన్ని వ్యతిరేకించారు. మనదేశం నుంచి సామ(గి దిగుమతి 

చేసుకునే దేశం ఇంగ్లాండు ఒక్కటి కాదాని ఆయన వాదించారు. జర్మపీ-ఇటలీ-ఫా9న్సు 
మొదలైన దేశాలతో భారత వాణిజ్యం పెంపొందేందుకు (ప్రస్తుత ఒప్పదం అవరోధంగా 
వుంటుందని ఆయన చెప్పారు. 

రెండు రోజులు జరిగిన చర్చ సందర్భంగా పి. యన్. బెనర్జీ, బి. దాసు అఖిల 

చంద్ర దత్త, మున్షి ఈశ్వర్ సారన్, సర్దార్ మంగళ్ సింగ్, మహమ్మద్ నౌమన్, 
చేట్ గోవింద దాసు, ఎన్. ఎమ్. జోషి మొదరైనవారంతా ఒప్పందాన్ని దుయ్య 
బట్టారు. చివరకు ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ గౌబ (ప్రకిపాదించిన సవ 

రణ మీద ఓటింగ్ జరిగింది. తీర్మానం (0 ఓట్లతో నెగ్గింది, (ప్రతికూలంగా 58 

ఓట్లు పడ్డాయి. భారత (ప్రభుత్వం వీగిపోయింది కాని చలించలేదు. గవర్నర్ 

జనరల్ , చోటును (తోసిరాజని ఒప్పందాన్ని అమలు పరచారు. 1080 మార్చిలో 

ఆట్టావా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని. మొ త్తం రద్దుచేస్తూ నోటీసు ఇవ్వవలసిందని (ప్రభుత్వానికి 
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శిపార్చు చేస్తూ జిన్నా _పవేశ పెట్టిన తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించింది. యునైటెడ్ 

కింగ్ డమ్తోనూ ఇతర ముఖ్యమైన దేశాలతోనూ వాణీజ్యు ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవా 

లని కూడా తీర్మానంలో శిఫార్పు చేశారు. అనేకసార్లు _సంవపదింపులు జరిగిన మీదట 

భారత-ఇంగ్లాండులు, 1989 మార్చిలో ఒక వాణిజ్య ఒప్పదం మీద సంతకాలు చేశాయి. 

ఈసారి జిన్నా, వింత ధోరణి నవలంభఖించారు. ఆయన ఈమాటలన్నారు: 

“అయ్యా ఈ 'విషయంలో మున్లింలీగ్ వైఖరి ఇది. ఈ ఒప్పదం, అట్టావా 

ఒప్పదంకం'"టె ఎంతో మెరుగైనది. అయితే ఇందువల్ల మా కొరిగేదేమీ లేదు. 

అందువల్ల ఈ ఒప్పందంతో ఎక్కువ సంబంధం వున్నవారు, వారికి ఈ ఒప్పదం 

ఒద్దనిఅంటూ వుండగా వారిపై బలవంతాన రుద్దడంలో సహకరించాలని మేము అను 

కోవడంలేదు. పోగా మాకు సంబంధించినంతవరకు (ప్రభుత్వం కూడా నా అభి 
ప్రాయంలో చెడ్డదే, అందువల్ల (ప్రభుత్వానికి కూడా సహాయం చేయాలని మేము 

. అనుకోవడం లేదు. మా పార్టీ వైఖరి ఇది: మీరు మీరు దీన్ని పరిష్కరించుకోండి. 
మేం తటస్థంగా వుంటాం.” 62 

జిన్నా తటస్థంగా వున్నప్పటికీ శాసనసభ, కొత్త ఒప్పందాన్ని 58 ఓట్లతొ (తోవి 

వుచ్చింది. ఒప్పందానికి అనుకూలంగా 47 ఓట్లు పడ్డాయి. ఆయితే గవర్నర్ 

జనరల్ ఈమాటుకూడా తన, (ప్రత్యేక అధికారాన్ని వినియోగించి ఒప్పదంలోని అవసర 

మైన అంశాలను ఆమలు పరచారు. 

జిన్నా తటస్థ వైఖరి, అప్పట్లో అర్ధంకాలేదు కాని, లిన్లిత్ గో కుమారుడూ చరిత్ర 
కొరుడూ ఆ తర్వాత ఈవిధంగా (వ్రాశారు: 

“జిన్నా, రాజీనామా చేస్తానని బెదిరించి, శాసనసభలోని ముస్లింలు, కొత్త వాణిజ్య 

ఒప్పదం మీద ఓటు చేయకుండా చేయడంతో [(పళుత్వం వీగిపోయింది. ఈ చర్య 

లిన్లిత్ గోకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. దేశమంతటా (ప్రముఖ మున్లింలు కూడా 

కోపం చెందారు. వారు జిన్నాను తీవంగా విమర్శించారు. ఒక సంవత్సరం 

పాటు ఇటు (ప్రభుక్వంతోగాని అటు కాం(గెసుతోగాని సహక రించకుండా, ఇరుపకొల 
వారికీ ముస్తింల మద్దకు (ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియచెప్పాలని జిన్నా భావించినట్టు వైన్ 
రాయికి చెప్పారు. 63 

బ్రిటిషు జవుళి వస్త్రాల మీద సుంకం తగ్గింపుకు నిరసన 
ఈలోగా శాసనసభలో 1986 వెపైంబరులో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిగింది. శాసన 

సభమ నం(పదించకుండానే భారత (ప్రభుత్వం, (బిటిమ జవుళి వస్త్రాల మీద మంకాన్ని 

5 శాతం తగ్గిస్తున్నట్లు (ప్రకటించింది. 
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(పళుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య గురించి చర్చించేందుకు టి. ఎన్. అవినాశలింగం 
చెట్టియార్ 'నెప్టెంబరు 2 వ తేదీన శాసనసభలో ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ 
పెట్టారు. భారత జవుళ పరిశ్రమకు తీరని అన్యాయం చేయడ మేగాక , శాసనసభలో 
చేనిన వాగ్దానాలను విస్మరించారని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. కృష్ణకాంత మాలవ్యా 
చెట్టియార్ ను సమర్థిస్తూ సుంకాలకు సంబంధించి శాశ్వతమైన బోర్డు నొకదాన్ని ఏర్పాటు 
చేయాలనీ ఆటువంటి బోర్లు చేనే శిఫార్చులు ఆధారంగా మాత్రమే ప్రభుత్వం చర్య 
తీసుకోవాలనీ కోరినమాట నిజమేననీ అయితే తాత్కాలిక బోర్డు శిఫార్పులను శాసనసభకు 
నివేదించనవసరంలేదని తాము ఎప్పుడూ పేర్కొనలేదనీ ఆయన వివరించారు. ప్రభు 
త్వం, భారతీయులపట్ల కంచె (బ్రిటిషు (పజలపట్ల న్నేహంగా వ్యవహరిస్తున్న ందుకు 
ఆయన విమర్శించారు. 

సవివరమైన దర్యాప్తు జరిపిన తర్వాత కూడా కాత్కా-లిక నురికౌల బోర్డు, - భారత 
(బ్రిటిషు వాణీజ్య ఒప్పదం రెండేండ్ల (కితం వచ్చిన నిర్ణయాలకే రావడం ఆశ్చర్యకరంగా 

వుందని పంత్ చెప్పారు. అడ్ వెలొరమ్ సుంకాన్ని 25 శాతం నుంచి 20 శాతానికి 
తగ్గించాలవి ఆప్పట్లో భారత-(బిటిష వాణిజ్య ఒప్పందమూ, ఇప్పుడు తాత్కాలిక 
సుంకాల టోర్జూ శిపార్చు చేశాయి. “సుంకాల బోర్డును సియమించడానికి రెండేండ్లు 
ముందు, ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారూ అంటే ఏదో ఆనుమానంగా వుండడమే కాక 
ఆశ్చర్యకరంగా కూడా వుంది. ఇది తప్పకుండా ఏదో (_పేరేపణే” 64 అన్నారు 
వంత్. 

సుంకాన్ని తగ్గించినందువల్ల వాడకం సామ(గి ధరలు తగ్గుతాయంటూ జియావుద్దిన్ 

నాన్ అహ్మద్ (పళుత్వాన్ని సమర్థించారు. సుంకం తగ్గింపువల్ల భారత జవుళి పరి 

(శమలకు హాని కలుగుతుందని ఆయన భావించలేదు. గజ్నువీ కూడా (పభుత్వం, 
అభిశంనించవలనిన చర్య ఏదీ తీసుకోలేదని అభిప్రాయ పడ్డారు. 

జోషి, చెట్టియార్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. సుంకం తగ్గింపును బొంబాయి మిల్లు 
యజనూనులు ఎందుకు ప్యతిరేకించలేదో వివరించారు. “జువుళి కార్మికుల వేతనాలను 
తగ్గించే వ్వేచ్చ బొంబాయి మిల్లు యజమానులకు ఉన్నంతకాలం, (బ్రిటిషు సామ(గి మీద 
సుంకాన్ని 5 శాతం తగ్గించడానికి వారు అభ్యంతరం పెట్టారు” అన్నారాయన. కొంత 
మంది బొందాయి మిల్లు యజమానులు అప్పుడే ఈవిధంగా మాట్లాడుతున్నారని ఆయన 
తెలియచేశారు. అదీగాక (బ్రిటిషు పామ[గి మీద సుంకాన్ని 5 శాతం తగ్గించినందు 
వల్ల భారతదేశంలో [బిటిషు పామ్మగి ధర తగ్గటోదు కూడా. “(ిటిమ (ప్రజలు 
తెలివైన వ్యాపారులు జపాన్ పామ(గి మీద సుంకాలు ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల తమ 
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పామ్మాగికి మంచి ధర గిట్టుతుందని వారికి తెలుసు. (బ్రిటిషు సామ(గి మీద మంకాన్ని 

$ శాతం తగ్గించినందువల్ల వాడకం దార్లకు లాభం చేకూరుతుందని అనుకోవడంలో 
ఆరం లేదు.” అన్నారు జోషి. 

(పభుత్వం తరపున అప్పటి వాణీజ్య సభ్యుడైన సర్ ముహమ్మద్ జపురుల్లాథాన్ 

(పతుత్వాన్ని సమర్థించారు. చర్చకు సమయం ముగియబొతూవుందని తెలిని అసవలీ, 
ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడే కేల్చాలని కోరారు. ఈ సందర్భంలో ఆర్థిక సభ్యుడు 
మాట్లాడాలని కోరిక వేలిబుచ్చినట్టూ ఆయన శాఖ (ప్రస్తుత విషయంతో సంబంధమున్నది 
కావటంచేత ఆయనకు అనుమతి నిరాకరించజాలమనీ సభాధ్యక్షులు తెలియచేశారు. 

వాణీజ్యసభ్యుడు ఇదివరకే మాట్లాడారవీ ఆర్థిక సభ్యుడు కూడా కావాలనుకున్నట్టయితే 

అదివరకే మాట్లాడి వుండవచ్చుననీ దేశాయి, రంగా పేర్కొన్నారు. (ప్రత్యేకంగా 
ఇవ్పుడు మాట్లాడాలని ఆర్థిక సభ్యుడు అనుకోవడం కుయుక్తి తవ మరొకటికొదవీ 
చెప్తారు. అయితే నభాధ్యకులు ముగింపు తీర్మానానికి అనుమతి నివ్వలేదు. ఆ 
ఘట్టంలో కాంథగెనుపార్తీకి చెందిన వారందరూ జాతీయవాద పార్టీకి చెందినవారూ, ఇండి 

పెండెంటు పార్టీకి చెందిన కొందరూ నిగ్గు విగ్గు అని అరుస్తూ సభా భవనం నుంచి 

నిష మించారు. 

సుంకాల విషయంలో కాం[గెసు వైఖరి గురించి ఆర్డిక సభ్యుడు కొంత వేదాంత 
రోరణీ వెలిబుచ్చారు. కాం(గెసు అధ్యక్షులు జవహర్లాల్ నెహు సోషలిజం 

గురించి మాట్లాడడంతో పెద్ద వాణిజ్యవేత్తలు భీతి చెందసాగారు. ".., కాంగైెను 
పార్టీలోని మధ్యేమార్గులు లేదా ర్రైట్వింగ్ వారు, కాంగ్రెసు పార్టీకి మూల 
ఆధారమైన వారిమీద పండిత జవహర్లాల్ న్నెహు ఉపన్యాపాల (ప్రభావాల తీకి 

ఇతను తగ్గించేందుకు కృషిచేస్తున్నారు. ఎక్కువ సుంకాలు కావాలని కాం(గెపు 

కోరడానికి ఇదే కారణం” అని ఆర్టిక సభ్యుడు వివరించారు. 

పైన్యంలో పూర్తిగా భారతీయులనే చేర్చుకోవాలని కోరిక 

చైన్యంలో పూర్తిగా భారతీయులనే చేర్చుకోవాలని భారత జాతీయవాదులు ఎప్పటీ 

నుంచో కోరుతూ వచ్చారు. నెన్యంలో భారతీయులను చేర్చుకోవడం ఏ విధంగా 

కొనపాగుతున్నదీ 1888లో సమీకించాలని 1926 వ సంవత్సరపు ఇండియన్ పాండ్ 
హర్ప్ట్ సంఘం ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది. 1988 సెఫైరజరు 2వ లేదీన 

షాకతలీ శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఇండియన్ సాండ్ 
హార్స్ట్ సంఘం శిపార్చులను అమలుపరచేందుకు ఒక కార్య(క్రమాన్ని తయారు 

చేవేందుకు కేం్యద్రశాసనసభలోని ఎన్నికై న సభ్యులూ, ఇతర సభ్యులతో ఒక సంమాన్ని 
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ఏర్పాటుచేయాడానికి త్వరగా చర్యలు తీసుకోవలనిందని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ 

జనరల్కు శిపార్చు చేశారు. దీనికిగాను వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సంఘంలో 

ఎక్కువమంది ఎన్నికైన సభ్యులుండాలనీ చెట్టియార్ ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. 

ఆ తర్వాత జరిగిన చర్చలో శకేం(ద శాసనసభకు ఎన్నికై న మొట్టమొదటి మహిళ 

శ్రీమతి రాధాబాయి సుబ్బరాయన్ మాట్లాడుతూ (పభుత్వమే స్వయంగా ఈ సంఘాన్ని 

వియమించివుండవలవిందని అభిప్రాయపడ్డారు. తమ సంఘపు (పాండ్ హర్ప్ట్ 

సంఘం) శిపార్చులను (ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో అమలుపరచి వున్నట్టయికే, సైన్యం 
గురించీ, దేశరకిణ గురించీ (ప్రజల్లో ఏర్పడివున్న భయ సందేహాలను ఎప్పుడో తొల . 

గించివుండ వచ్చునని ఆమె అన్నారు. నైనిక నిబ్బంది నివశిస్తున్న తరహా, ఈ దేశపు 

ఆలవాట్లకు తగినట్లుగాలేదని ఆమె చెప్పారు. భారతీయ ఆఫీసర్లకు ముట్టచెబుతున్న 

జీతభత్యాలు వారి కనీస అవసరాలకు కూడా చాలడంలేదని ఆమె అన్నారు.66 

1922 నుంచీ నైన్యంలో భారతీయులను చేర్చుకోవడం ఏ విధంగా కొనపాగు 

తున్నడీ అస్పాంకు చెందిన కులధర్ చాలిహా వివరించారు. ఈ విషయంలో పురోగతి 

చాలా అసంతృ స్తికరంగా వుందని ఆయన అభిిపాయ పడ్డారు. డెహరాడూన్లోని 

ఒకేఒక నైనిక పాఠళాలకాక దేశం వివిధ (ప్రాంతాల్లో ఆటువంటి ఫాఠశాలలను ఏర్పాటు 

చేయాలని సూచించారు. భారతదేశంలో మూడురకాల నైనిక అధికార్లను సృష్టించి 

నందుకు బొంబాయికి చెందిన జి. వి. దేశ్ముఖ్ విచారం వ్యక్తవరచారు. వీరు 

కింగ్పు క మిషన్ అధికార్లు, భారతీయ క మిషన్స్ అధికార్లు, చెస్రాయ్ క మిషన్స్ 

అధికార్లు, ఈ వర్గ విధానంవల్ల భారతీయ అధికార్లలో న్యూనత భావం ఏర్పడు 

తోందనీ భారతీయులు నైనిక స్కూల్లో చేరేందుకు ముందుకు రావడంలేదవీ ఆయన 

విమర్శించారు. 

చర్చలో జోక్యం చేసుకుంటూ దేశాయి సైన్యంలో (బిటిషు వారి వుసికి వారిధోరణీ 

భారతీయ అధికార్లు నైన్యంలో చేరకుండా నిరుత్సాహపరుస్తూ వుందని ఆరోపించారు. 

అదీగాక , జీతభత్యాలూ, పించనూ మొదలై నవాటిలోకూడా తారతమ్యాలు, భారతీయులు 
అతికష్టంమీద తమకు మించిన ఆడంబరాలకు సోవలనినవిగా వున్నాయని దేశాయి 

పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా వ్యవహరించినందువల్ల కొంతమంది ఉన్నత పదవులకు 

చేరుకోగలరేమోకాని, దీనికి ఒకే ఒక పరిష్కారం, నైన్యంనుంచి (బ్రిటిమ ఆధికార్లను 

తోలగించడ మొక -కేనని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. పదిహేనేండ్లలో భారత 

వైన్యమంకా భారతీయుల చేతుల్లో వుండాలని ఆయన కోరారు.6? ' 

చివర, షాకతలీ తీర్మానం చెట్టియార్ సవరణతోపాటు ఆమోదించబడింది. 



214 ప్వాతం(త నమరంలో కేంద శాసనసభ పాత్ర 

శానన సభ్యులు, బడ్జెటు చర్చలో (ప్రశ్నలు తీర్మానాల రూపంలో దీన్ని 

కోరుతూనే వచ్చారు. 1989 మార్చి 14 వ కేదీన సర్దార్ సంత్నింగ్, ఇదే 

విషయమై కోత తీర్మానాన్ని వతిపాదించారు. రక్షణశాఖకు సంబంధించి భారత 

_వతుత్వాన్ని అభిశంనించే రూపంలో దీన్ని (పతిపాదించారు. తీర్మానాన్ని సభవారు 

ర్? ఓట్లలో ఆమోదించారు. తీర్మానానికి (ప్రతికూలంగా 46 ఓట్లు పడ్డాయి. 

.రక్ష్షణ-విదేశ వ్యవహారాల్లో తమకు ఎటువంటి ఆధికారనూ లేదన్న సంగతి భార 
తీయులకు ఎప్పుడూ బాధకరంగానే వుంటూవచ్చింది. ప్వాతంత్య పోరాటం, (బ్రిటిషు 
సా(మాజ్యవాదంతో పోరాడుతున్న  దళితప్రజుల ఉద్యమంతో ముడిపడి వుందని 
కాం(గైనుపార్తీ సభ్యులు చాలామంది అఖిప్రాయపడటంతో వారికి ఇది మరీ చాధక రంగా 

తోచింది. భారత (ప్రభుత్వం, (ఖైటిషు సా_మాజ్యవాద వ్యవస్థలో భాగంగా, 

పాల్గొంటున్న కొన్ని కార్యకలాపాలను జాతీయవాదులు నిరళించారు కాని వారు, 

ఆటువంటి కార్యకలాపాల గురించి శాసన సభలో చర్చించే స్టితిలో లేరు. ఉదాహరణకు 
1937 లో జపాన్ దురాక్రమణకు వ్యతిరేకంగా చైనా మొర పెట్టుకున్నపుడు. చైనా 
విజ్ఞప్తి గురించి శాననసభ అభిప్రాయాన్ని భారత (ప్రభుత్వం తెలుసుకోక పోవడం 
గురించి చర్చించేందుకు వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టడానికి సత్యమూర్తి 
'నెపైంబరు 8 వ తేదీన సభవారి అనుమతి కోరారు కాని తీర్మానానికి ఆనుమతినివ్వలేదు. 
అంతకు సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం ముందు, సీలకంఠదాసు ఆవిసీనియాకు భారతదేశం 

నుంచి వైనికులను పంపడం గురించి చర్చించేందుకు సభవారి అనుమతి కోరినప్పుడు 
సభను సంప్రదించే హక్కుగురించి మాత్రమే (ప్రస్తావించవలనిందని ఆయన్ను 
కోరారు. సహజంగా చర్చకు పెద్ద అవకాశం లేకుండా పోయింది. 

అయినా శాసన సభలోని ఎన్నికైన సభ్యులు ఇటువంటి విషయాల్లో జోక్యం 
చేనుకునేందుకు మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే వచ్చారు. 1938 విబవరి 4 వ “దీన 
గాడ్గిల్ శాసన సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. భారత వైన్యంతలో కేంద 
శాసన - నభలో ఎన్నికైన సభ్యులకు సంబంధం వుం డేట్టు స్థాయీ సంఘాన్ని ఏర్పాటు 

చేయాలని ఈ తీర్మానంలో గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్సు చేశారు. ఆధువిక పోరాట 
రితులకూ పారిశ్రామిక - వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి పరస్పరం సంభంధం వుందనీ 

ఆందువర్లి ప్రజలకూ - వైన్యానికీ మధ్య సహకారం అవసరమవీ గాడ్గిల్ .ఉద్దాటించారు. 
ఆదృష్ట్యా స్థాయీ సంఘం (ప్రయోజనకరంగా వుంటుందని ఆయన అభిప్రాయ 
వడ్డారు. 66 

3. నంకతానం, తీర్మానాన్ని సమర్థిన్లా ఛవ్రైన్యానికీ (ప్రజలకూ సంబంధం లేకుండా 
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వువ్నందుకు విచారం వ్యక్తపరిచారు. “నైన్యంలో పూర్తిగా భారతీయులను నియ 

మించినంత మా(కాన చాలదు. చెన్యంలో ఎవరు వున్నా ఆవైన్యం భారతీయుల 

కోసం ఏర్పాశైనదవీ, భారతీయుల రక్షణకోసం ఏర్పాటైనదనీ (ప్రజల్లో విశ్వానం 
కుదిరేట్టు చూడడం అవసరం. స్తాయీ సంఘం నియామకం ఈవిషయంలో కొంత 
తోడ్పడగలదు” అన్నారాయన 69 

అబుల్ కయ్యూం మాట్లాడుతూ వైన్యాస్నీ విదేశ వ్యవహారాలనూ తమ అధీనంలో 
ఉంచుకోవాలని భారతీయులు కృత నిశ్చయంతో వున్నారనీ (ప్రభుత్వం బాధ్యతా రహిత 
మైనదే అయినా (ప్రజాభిప్రాయాన్ని చారాకాలం నిర్లక్ష్యం చేయజాలదనీ చెప్పారు. 
తిరుమలరావు మాట్లాడుతూ గాడ్గిల్ (పతిపాదించిన మితవాద తీర్మానాన్ని కూడా 

(పళుత్వం నిర్లక్యం చేస్తున్నందుకు విచారం వ్యక్తపరిచారు ముహమ్మద్ అజ్ 

హరలీ కూడా తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. 

ఫి(బవరి 18వ తేదీని సభవారు ఈ తీర్మానం మీద చర్చ కొనసాగించినపుడు 
అసఫలీ, సంఘం విధులను స్పష్టీకరిస్తూ ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించారు. ఈ 
సంఘం విధుల్లో, గవర్నర్ జనరల్కు భారత వైనికులను విచేశాలకు పంపడం - 

ఆదనపు ఖర్చుతో కూడుకున్న కొత్త (ప్రతిపాదనలు వైన్యంలో భారతీయులను చేర్చు 
కోవడం వంటి విషయాల్లో సలహాలివ్వడంకూడా వుండాలని సవరణలో పేర్కా 

న్నారు. 

బజోరియా, వెంకటాచలం చెట్టి, అణే మొదటి తీర్మానాన్నీ అనఫలీ 

సవరణనూ సమర్థించారు. ఈ(పతిపాదనలోని రాజ్యాంగ పరమైన అంళం విషయమై 
ముహమ్మద్ యామిన్ఖాన్, రక్షణ కార్యదర్శితో ఏకీభవించలేదు. అప్పటి రాజ్యాంగం 
కింద అటువంటి సంఘాన్ని నియమించడానికి వీలు లేదన్న రక్షణ కార్యదర్శి 

వాదనతో ఆయన ఆంగీకరించలేదు. ఎన్నిక్తైన సభ్యులను వైన్యానికి సంబంధించిన 

విషయాల గురించి సంప్రదించడానికి వీలులేదన్న విషయమై కూడా ఆయన అంగికరించ 

లేదు. తీర్మానాన్ని సభలోని అన్ని పక్షెలవారూ ఆమోదించాలని ఆయన కోరారు. 70 

నవరణతో పాటు తీర్మానం మీద _ ఓటింగ్ జరిగినపుడు, 538 ఓట్లతో నెగ్గింది, 

(పతికూలంగా 45 ఓట్లు పడాయి. 
స" a 

రెల్వేలో ఆసకి 
— ae) అటి 

శాసన సభ్యులు అనక్తి కనబరచిన అంశాల్లోరై ల్వేలు ఒకటి. మూడవ 

శాసన సభలో పండిత పహృదయానాధకుంజు రైల్వేల విషయమై (ప్రత్యేక 
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శ్రద్ద కనబరిచారు. రై ల్వేల్లోకి పూర్తిగా భారతీయులనే తీసుకోవడం, 

మూడవతరగతి (ప్రయాణీకుల సౌకర్యాలను ఎక్కువ చేయడం రైల్వేలకు 
కావలనిన సామగిని భారత డేశంలోనే కొనుగోలు చేయడం వంటి అంశాలు 
రై ల్వే బడ్జెటు మీద జరిగిన చర్చల్లో (ప్రస్తావనకు వస్తూ వుండేవి. 

అయిదవ శాసన సభలో కూడా ఇవి (ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. రైలింజున్లను భారత 
దేశంలో ఉత్పతి చేయడం గురించి (ప్రత్యేక (శ్రద్ద వహించారు. ఈళానన సభలో 
రైల్వే ' బడ్జెటు మీద మొదటిసారి జరిగిన చర్చలో (1885) (పభుత్వం ఈవిషయంలో 
ప్రజాభిప్రాయాన్ని భాతరు చేయనందుకు వి. వి. గిరి (పభుత్వాన్ని ఖండించారు. 

రైలింజన్లను, దేశంలోనే ఉత్పతి చేయాలని భారతీయులు 1918 మంచీ ఏవిధంగా 

కోరుతూ వచ్చినదీ, ఈవిషయం పరిశీలనలో వున్నట్లు ప్రభుత్వం ఏవిధంగా సమాధానం 

చెబుతూ .' వచ్చినదీ ఆయన పేర్కొన్నారు. 1984 లో కూడా (ప్రభుత్వం ఆటువంటి 
సమాధానమే ఇచ్చింది. “అయ్యా, ఒకివేళ ఇదే మాప్రభుత్వమే అయిన పక్షంలో, 

మా(పజా (ప్రభుత్వం ఆయిన పక్షంలో, ఇటువంటి సమాధానాలిచ్చినట్టయి తే (పళుక్వాన్ని 

ఆ మరునాడే తొలగిస్తాం” అన్నారు గిరి. 71 

కె. సంతానం 1938 సెఫైంబరు 24 వ తేదీన మళ్ళీ ఈ అంశాన్ని (ప్రస్తావించారు. 

రైల్వేలకు చెందిన ఓపెన్ లైన్వర్క్స్కు సంబంధించిన పదుల్లో కోత (ప్రతిపాదిస్తూ 

ఆయన, రైలింజన్ల ఉత్పత్సికి భారతదేశంలో రెండు వర్యుషాపులనము ఏర్పాటు 
చేసేందుకు వీలుందని చెప్పారు. ఈసమయంలో కూడా (ప్రజాభిప్రాయాన్ని నిర్లక్ష్యం 

చేయవద్దని ఆయన (ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్హి చేశారు. దేశాయి, అబే, ఒజోరియా 
చాలామంది ఇతరులూ సంకానం తీర్మానాన్ని గట్టిగా బలపరిచారు. చివరకు సభవారు 
తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. అయినా (ప్రభుత్వం మాతం, రైలింజన్ల ఉత్పత్తి 

ప్రారంభించలేదు. 1939 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన మోహన్లాల్ సక్సేనా, రైల్వే 
వద్దుల్లో ఒకదానికి కోత (ప్రతిపాదించారు. ఈవిషయంలో (ప్రజాభిప్రాయాన్నీ శాసన 
సభ్యుల ఆభిప్రాయాన్నీ ఖాతరు చేయనందుకు ఆయన (పభుత్వాన్ని ఆభిశళంనించారు. 
భారతదేశంలో రై.లింజన్ల ఉత్పత్తిని (పారంభించినట్టయితే (గేట్ బ్రిటన్ ఆదాయం పోతుం 

దన్న భయంతో (పభుత్వం, భారత దేశంలో రైలింజున్త ఉత్పత్తిని ప్రారంభించడం లేదని 

ఆయన చెప్పారు. 72 ఈకతీర్మానాన్ని కూడా సభవారు ఆమోదించారు. ఆఏడాది 
రైల్వే బడ్జెట్ మీద జరిగిన చర్చలో రైలు పనివారి ఇబ్బందులూ (ప్రయాణీకుల 
ఇబ్బందులూ (ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. తిరుమలరావు, మూడవతరగతి (ప్రయాణీకుల 

ఇబ్బందుల గురించి (ప్రస్తావించారు. రైలు స్టేషన్లలో ఆహారపదార్థాల విక్రయం గురించి 
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రాధాబాయి నుబ్బరాయన్, రైల్వే యూవియన్ల గురించి రంగా, మాట్లాడారు. త్వరగా 

(పయాణంచేవే రైళ్లలో మూడవ తరగతిప్రయాణీకులు (ప్రయాణం చేయకుండా 
ఆరికడుతున్నందుకు ఎన్. ఎమ్. జోషి (ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. “(పతుత్వం 
ఈరై క్లను ఎవరికోసం నడుపుతున్నట్లు, ధనికుల కోసమా, బీదవారికోసమా?” ఆవి 
ఆయన (ప్రశ్నించారు. 

రై ల్వేలమీద జరిగిన తివ్రమైన చర్చలో ఒక చర్చ 1887 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన 
జరిగింది. (ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని రైల్వేల ఆర్థిక పరిస్ధితిని పరిశీలించి రైల్వేల 
ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచేందుకు తిసుకోవలనిన చర్యలను సూచించేందుకు వెడ్డ్వుడ్ 
సంఘాన్ని నియమించడం గురించి, దర్శంగకుచెందిన సత్యనారాయణ సిన్హా (ప్రశ్నిం 

చారు. సంఘంలోని సభ్యులందరూ శ్వేతజాతియులే. దక్షిణ్యాఫికాకు చెందిన ఒక 
సభ్యుడుకూడా సంఘంలో వున్నారు. సంఘంలో భారతియ నిపుణులొకరిని కూడా 

నియమించనందుకు సత్యమూర్తి. బి. దాసు, జహంగీర్, అడే గజ్నవీ, అజరలీ 
యామిన్ఖాన్ అందరూ విచారం వ్యక్తవరిచారు. డాక్టర్ భగవాన్దాన్ వ్యంగ్యంగా 

ఈమాటలన్నారు: 

“రైల్వే సభ్యుడివి రైల్వేల ఆర్థిక విషయాల కమీషనర్ నూ. రైల్వేబోర్డు నభ్యులనూ 
వారి సహాయ నీబ్బందినీ అందరినీ మొదట ఇంటికి పంపడం మంచిది. వీరు, కొత్త 
నిపుణుల సహాయం లేకుండా పనిచేయలేకుండా వున్నట్టు కనిపిస్తూపుంది. కొత్త 
నిపుణులను తప్పకుండా నియమించవలనిందే. అయికే ఇప్పటి సిబ్బందికి అదనంగా 
మాతం కాదు, వారి స్థానే వియమించుకుందాం. ఇప్పటికే (ప్రజలు విపరీతమైన 

భారంతో కృంగి పోయివున్నారు. ”73 

చివరకు, సత్యనారాయణ నిన్హా కోతతీర్మానాన్ని సభవారు ఆమోదించారు. 

మెర్నుగెన కార్మిక శాసనంకోసం పోరాటం 

అయిదన శాసనసభలో సభ్యులు, కార్మిక శాసనాల విషయమై (ప్రత్యేక (శ్రద్ద 
వహించారు. భారత (ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానంస్థానే దేశంలో నిరుద్యోగ 

సమస్య పరిష్టారానికి దరిమిలా జెనీవాలో జరిగిన ఆంతర్జాతీయ కార్మిక మహాసభలో 
ఆమోదించిన ముసాయిదాను ధృవపరచేందుకూ శాసనసభ కొన్ని చర్యలు శిపార్చు 

చేవేందుకు గిరి, జోషి, రంగా, మోహన్లాల్ సక్సేనా (ప్రయత్నిందారు. కాని, 

దీవికి సంబంధించిన సవరించిన తీర్మానం ఒకటి 1885 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన ఒక ఓటు 

తేడాతో వీగిపోయింది. 1085 వ సంవత్సరపు భారతీయ గనుల (సవరణ) విల్లు 

మీద జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ ఈ సల్యులు అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ శిపార్చు 
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చేనిన-విధంగా గనుల్లో వనిచేవేవారికి రోజుకు ఏడు గంటల నలభై అయిదు నిముషాల 

వవిగంటలను నిర్ణయించాలని కోరారు. భారత (ప్రభుత్వం రోజుకు తొమ్మిది గంటల 

కాలాన్ని ' (ప్రతిపాదించింది. 

1985 ఫిబఐవరి 18వ తేదీన (వభుత్వం, శాసనసభ్యుల వేతనాల చెల్లింపు భిల్లును 

ప్రవేశ పెట్టినపుడు, నభ్యులలో చాలామంది, పనివారికి మెరుగైన సౌకర్యాల కోసం 

అడిగారు. ' కొన్ని పరిశ్రమల్లో కార్మికుల వేతనాల చెల్లింపును [కమబద్దంచే నేందుకు 

ఈ బిల్లును ఉద్దేశించారు. బిల్లు గురించి నివేదించేందుకు గిరి ఒక సభ్యులుగా ఒక 

శిపార్చుల సంఘాన్ని నియమించారు. శిపార్చుల సంఘం నివేదికతోపాటు విల్లుమీద 

సభవారు -చర్చ (ప్రారంభించినవుడు జోషి అనేక సవరణలు సూచించారు. విల్లును, 

ఆన్ని పరిశ్రమల్లోని, అందరూ కార్మికులకూ వర్తింపచేయాలనీ వేతనాలను నెలకొక 

సారికాక, వదిహేను రోజులకొకసారి చెభ్రించాలనీ, (జేడ్ యూనియన్ అధికారి 

ఒకరు కార్మికుడి తరపున వ్యవహరించే వీలు కల్పించాలనీ జోషి కోరారు. గిరి, 

ఈ సవరణలన్నిటివీ, ముఖ్యంగా ఆఖరు సవరణను, భారతదేశంలో (జీడ్ యూనియన్ 

ఉద్యమాన్ని (ప్రోత్సాహించాలన్న అవసరం దృష్ట్యా సమర్థించారు. 

1986 ఫిబివరి 10వ తేదీన (పభుత్వం ఒక సవరణను (ప్రతిపాదించినపుడు తివ 

మైన వాదోపవాదాలు జరిగాయి. పదిమంది కాని, అంతకంటె ఎక్కువమంది గాని 

కలిసి, సరైన కారణం చూపకుండా, ముందు తేలియబరచకుండా పనికి హోజురుకానట్ట 

యితే, వారి వేతనాలనుంచి పదమూడు రోజులకు మించకుండా వేతనాలను తగ్గించేం 

దుకు. ఈ సవరణను ఉద్దేశించారు. 

గిరి, ఈ సవరణను గట్టిగా వ్యతిరేకించారు. ఎంత న్యాయమెనా, హఠాత్తుగా 

జరిపే సమెలు ఈ సవరణవల్ల చట్టవిరుద్ధమైనవి కావడ మేకాక అసలు వీలుండదుకూడా. 

పేడ్ యూనియన్ నాయకులే ఆయినా గిరి సమైెలను ఎప్పుడూ (ప్రోత్సహించలేదు. 

ముఖ్యంగా రాజకీయ సమెలను ఆయన (పోత్సహించలేదు. ఈ విషయమై కమ్యూ 

నిస్హు _పేడ్ యూనియన్ నాయకులైన ఎస్. ఏ. డాంగే - ఎన్. ఎన్. మిరాజ్ కర్ లకూ. 

గిరికీ భేదాభిప్రాయాలుండేవి.?4 కొని (ప్రభుత్వ సవరణవల్ల సమ్మె చేవేందుకు 

సంబంధించి కార్మికులకున్న మూల హక్కుకే భంగం వాటిల్లుతుందన్న దృష్టితో గిరి, 

సవరణను వ్యతిరేకించారు. “(ప్రజలు (బళికేందుకూ పవి చేసుకునేందుకూూ ఎటువంటి 

హక్కు. కలిగివున్నారో సమ్మెచేనే హక్కుకూడా అదే విధంగా కలిగివున్నారు. కార్మి 

కులు. ఎటువంటి పరిస్టితుల్లానూ ఈ హక్కును ఒదులుకోబోరు” అన్నారు గిరి .75 

జోషి, ఎం. అనంతళయనం అయ్యంగార్, రంగా, కూడా సవరణను వ్యతిరే 
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కించారు. ఆయ్యంగార్, సూ(త్రరీత్యా లాభనష్టాల దృష్ట్యాకూడా సవరణను వ్యతిరే 
కించారు, “ఒక వ్యక్తి పనిచేసి సంపాదించుకున్న వేతనం, ఆ వ్యక్తికి దక్క 

కుండా చేసే హక్కు యజమానికి ఉండరాదని అన్నారు.?76 

యజమానులూ ఉద్యోగులూ పరస్పరం ఒకే విధంగా వ్యవహరించాలన్న వాదన 
గురించి (ప్రస్తావిస్తూ రంగా, కార్మికులున్న దయనీయ పరిన్టితిలో యజమానులూ -- 

కార్మికులమధ్య సమాన భాగస్వామ్యం అన్నది వీలుపడదని చెప్పారు. 
(పళుత్వమూ సెట్టుబడిదారులూ ఒకటై, కార్మికులను వేధిస్తున్నన్నందుకు రంగా 

విమర్శించారు. 

సవరణమీద ఓటింగు జరిగినప్పుడు 65 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా 

44 ఓట్లు పడ్డాయి. సవరించిన రూపంలో బిల్లును, సభవారు ఆమోదించారు. అంతకు 
ముందు కొం(గెనుపార్టీ తరపున గిరి, రంగా, బిల్లూ సవరణలోని అభ్యంతరకర మైన 
ఆంశాల గురింని సందేహాలను వ్యక్తపరిచారు. 

1936 అక్టోబరు 18 వ తేదీన వాణిజ్య వివాదాల సపరణ బిల్లును (ప్రవేశ పెట్టినపుడు 
సమ్మె చేనేందుకు కార్మికులకున్న హక్కుల గురించి చర్చించేందుకు మరొక అవకాశం 
కలిగింది. జోషి, బిల్లులో కార్మికులకు అనుకూలంగావున్న కొన్ని ఆంశాలపట్ల హర్షం 
వ్యక్తపరుస్తూ బిల్లులోని 8 వ క్లాజుకు అభ్యంతరం తెల్పారు. “కార్మికులు తాము 
పవిచేస్తున్న పరిశ్రమలోని వివాదాలకు సంబంధించికాక, సమాజానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తూ 

(పభుత్వాన్ని ఒత్తిడి పేపేందుకు ఉద్దేశించిన” సమ్మెలను చట్టవిరుద్ధమైన విగా (పకటించేం 

దుకు ఈ క్లాజును ఉద్దేశించారు. మొదటి బిల్లులోని అంశాలకంచ ఈ బిల్లులోని ఈ 
అంశం కఠినంగా వుందని జోషి వాదించారు.?? జెనీవా మహాసభకు యజమానుల 
(వ్రతినిధివర్గానికి సలహాదారుగా హాజరైన వి, దాను మాతం, కొత్త క్షాజు, పాతదాని 

కంటె మెరుగ్గా వుందనీ కార్మికులు కల్పితమైన ఇబ్బందులు కారణంగా హఠాళ్తుగా 

సమ్మెలు (ప్రారంభించరాదవీ చెప్పారు. 78 బెంగాల్లోని యూరోపియన్ల (ప్రతినిధి 
ఆయిన జి. మార్గన్ కూడా, కొత్త క్లాజు, పాతదానికంటె మెరుగ్గా వుందని పేర్యా- 

న్నారు. పాతదానివల్ల, ఒక సమ్మెను చట్టవిరుద్ధంగా (పకటించడంలో న్యాయస్థానాల: 

చేతులు కట్టివేనినట్టయిందని ఆయన వాదించారు. 

గిరి, భారతదేశంలో పారిశ్రామిక వివాదాల చరిత్రను వివరించారు. 1828 లో 
ఆమోదించిన పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం, కొండను (త్రవ్వి ఎలుకలను పట్టినట్టయిందని 

చెప్పారు. ఈ చట్టంవల్ల ఏర్పాటైన సం(ప్రదింపుల యం(త్రాంగాన్ని కూడా (వళుత్వం 

ఆయిదు సందర్భాల్లో మాత్రమే ఉపయోగించినందుకు ఆయన (వపభుత్వాన్ని విమ 

రించారు. (ప్రభుత్వం ఈవిధంగా వ్యవహరించిన తర్వాత కార్మికులకు (పళుత్వంలో .. 
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విశ్వాసం పోయిందనీ, ఒకవేళ ఈ యం[త్రాంగాన్న ంతటినీ ఉపయోగించినా సమ్మె 

విజయవంతం కాకుండా ఉండేందుకు వినియోగిస్తారని వ్యవ స్తీకృత మైన కార్మికులు 

భావిస్తున్నారనీ గిరి చెప్పారు. సమ్మెచేనేహక్కు. గురించి ఆయన ఈవిధంగా అన్నారు: 

“కార్మికుల మీద ఎటువంటి జరిమానాలు విధించే పద్దతినీ మేము ఆమోదించ 

టోము. కార్మికులకు సమ్మె చేసే హక్కు స్వతహాగా వుంది. దాన్ని బేరా 

వికి 'పెశ్రేందుకు వీలు లేదు. అందువల్ల, జరిమానాలు విధించడానికి కార్మికులు 

వప్పుకోరు (వినండి, వినండి) రాజకీయ సమ్మెలను అరికట్టాలన్నది (వళుత్వ 

ఉద్దేశ్యమై ఉండవచ్చు. ఈ విషయంలో కార్మికుల అభిప్రాయాలను తెలియ .. 

చేయడం నా విధి. కార్మికులు, మొదట ఈ దేశ పౌరులు, ఆ తర్వాత కార్మికులు 

(వినండి, వినండి) రేపు రాజకీయ ఆందోళన జరిగినట్టయికే, (ప్రతుత్వానికి 

వచ్చినా నచ్చకపోయినా కార్మికులు రాజకీయ సమ్మె జరుపడమన్నది మాతం 

తథ్యం (వినండి. వినండి) "79 

బిల్లును సవరించే సమయంలో ఇతర విషయాలతో పాటు (ప్రభుత్వం ఈ (క్రింది 

వాటిని కూడా గుర్తుంచుకోవడం మంచిదని గిరి సూచించారు. 

1) నమోదయిన ఒక (కోడ్ యూనియన్కూ, ఒక యజమానికీ మధ్య ఏర్పడే 

ఎటువంటి వివాధమైనా పారిశ్రామిక వివాదంగా గు ర్తించబడవలనిందే. అటువంటప్పుడే 

(జీడ్ యూనియన్కు పారిశ్రామిక వివాదంలో పాల్గొనే వీలుంటుంది. 

2) వివాదంతో సంబంధమున్న ఒక పక్షం కోరినప్పుడుగాని, వివాదం ఏర్పడ 

వచ్చునన్న సందేహంతో దానితొ సంబంధమున్న పక్షం కోరినప్పుడుగాని, ఆది 

కూడా తగినంత ఆధారం వున్నప్పుడే ఒక వివాదాన్ని ఏదైనా బోర్డుకుగాని న్యాయ స్తానా 

వికిగావి నివేదించవలని వుంటుంది. 60 

చివరకు, బిల్లును (ప్రజాభిప్రాయ నేకరణకు పంచి పెటాలన్న తీర్మానాన్ని ఆమో 

దించారు. సబ్సిడీ సౌకర్యం పొందుతున్న పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్న "భారతీయుల 

పని పరిస్థితుల గురించి (క్రీ (కాశ (ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించారు. 1888 ఫిబ్రవరి 

4 వ తేదీన, ఆయన ఈ విషయమై శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. 

శేం(ద (ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి రూపంలో నైైనాపరే సహాయం పొందుకున్న పరి 

(శమలన్నిటితో విధించవలసిన నిబంధనలను ఈ తీర్మానంలో, గవర్నర్ జనరల్కు 

శిఫార్చుచేశారు. ఇవి 1) ఆటువంటి వరి(శమల్లో పైతరగతి ఉద్యోగాల్లోనూ , ఇకరఉద్యోగా 

ల్లోను నిర్తీకమైనమేరకు భారతీయులను నియమించడం 2) అటువంటి పరిశ్రమల్లో పనిచే సే 

భారతీయులకు తగినవేతనాలు చెల్లించి వారిని బాగా చూడడం, 1 జోషి, తీర్మానాన్ని 
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సమర్థిస్తూ, (ప్రభుత్వం నుంచి సబ్సిడీ పొందుతున్న పరిశ్రమల్లో, (ప్రభుత్వం విధించిన 
నిబంధనలు పాటించేట్టు చూనేందుకు (ప్రభుత్వం డై రెక్షర్లనూ ఇన్స్పెళరనూ వియ 

= బగా దగా 

మించాలని కోరారు. వెంకటాచలం చెట్టి-రంగా-అణే-నౌమన్, తీర్మానాన్ని సమ 

రించారు. జెహంగీర్ మాతం తీర్మానంమీద దరిమిలా చర్చ జరుపనవసరం లేదని 

భావించారు. ఓటింగ్ జరుపకుండానే తీర్మానాన్ని సభవారు ఆమోదించారు. 

శాసనసభ వెలుపల రాజకీయాలు 

1936 డిశంబరులో జవహర్ లాల్ నెహు అధ్యక్షతన జరిగిన ఫెక్పుర్ కాం(గెసులో 

“ఈ రాజ్యాంగంతో సహకరించరాదు, దీనికి అంగీకరించరాదు. శాసన 
సభ లోనూ వెలుపల దీన్ని (పతిఘటించవలసిందే” అని తీర్మానించారు. 

రాష్ట్ర శాసనసభలకు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు శేలినిన పిమ్మట కాం[గె 
సుకు మంథతుల పదవులను అంగీకరించాలా వద్దా అన్న పెద్ద సమస్య ఎదురైంది. 

1887 మార్చిలో, పదవులను అంగికరించరాదు అన్నా వామపక్ష (ప్రతిపాదనను ఎ. ఐ. 

ని. వ. (త్రోనిపుచ్చింది. మంత్రుల రాజ్యాంగపరమైన కార్యకలాపాలకు అవరోధంగా 
గవర్నర్లు తమ (ప్రత్యేక అధికారాలను వినియోగించబోరవి (ప్రభుత్వం (ప్రకటించి 
నట్టయిశే కాంగ్రెసు సభ్యులు పదవుల నలంకరించవచ్చునని నిర్ణయించారు. దరిమిలా 

కాం(గెను ఏడు రాష్ట్రోల్లో మంతి మండలులను ప్పూటుచేనింది. (ప్రారంభంలో, 

కాంగ్రెసు మంిత్రిమండలులు, పౌర స్వాతంత్ర్యం - వ్యవసాయ రంగంలో శాపనాలు 

మొదలైన విషయాల్లో కొంక విజయం సాధించాయి. కావి (క్రమేణా కాంగ్రెసు 

మం(త్రీిమండలులు చట్టాన్ని అమలుపరచవలని వచ్చింది. ఈ విషయమై కఫ్లాంద్ 

ఈ విధంగా రాశారు : “రాజ్యాంగాన్ని పతిఘటించాలన్న తమ కార్య(క్రమాన్ని 

కాం(గెసు దాదాపు మర్చిపోయినపే కనిపించింది. "82 దీనితో కాం(గెసులోని వామ 

పక్ష _ దక్షీణ పకెలమధ్య విభేదాలు ఎక్కువయాయి. ఫలితంగా, కొత్తగా ఏన్ని 

కైన అధ్యకులు సుభాష్ బోసు 1989 ష్మడిల్లో రాజీనామా చేశారు. యూరోపులో 

యుద్ధమేఘాలు (కమ్ముకుంటూ వుండగా, కాంగ్రెసులో అంతకంతకూ ఎక్కువవుతున్న 
చీలిక, భారత రాజకీయాలో కొ త్తరకమైన క్లిష్టపరిస్టితి తెచ్చిపెట్టింది. 

కాం(గెసూ - మున్షింలీగ్ మధ్య అంతకంతకు ఎక్కునవుతున్న అగాధంవల్ల మరొక 

సమస్య తలఎత్తింది. కొన్ని రాషా9ల్లో కాం్యగెసు మంత్రిమండలులు ఏర్చామైనప్పటి 

నుంచీ, ఈ రాష్ట్రాల్లో మున్లింలను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని జిన్నా ఇతర మున్తిం 

మతవాద నాయకులూ ఆరోపించడం (ప్రారంభించారు. “తాము పరిన్టితిని జాగ త్తగా 

పరిశీలించామనీ మున్లింలను అజణీచివేస్తున్నట్టు తమకు ఆధారమేదీ కనిపించలేదనీ” 
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లిన్లిత్గో, స్వయంగా ఆ తర్వాత జిన్నాకు చెప్పినట్టు గన్డొవెన్ (బ్రాశారు.ర3 
అయితే మున్షింలీగ్ జిన్నా వ్యక్తిగతంగా కొంత పాధించినట్టు చెప్పవచ్చు. జవహార్ 

లాల్ నెహు = జిన్నా 1088లో జరిపిన ఉత్తర (ప్రత్యు త్తరాలవల్లకూడా రెండు ఫార్టీల 

మధ్య ఆగారం పూడకపోవడమేకాక, ఆ తర్వాత మరింత ఎక్కువైంది. ర 

కౌం[గెను మున్లింలీగును, సమాన పొదాలో గుర్తించి, హిందూ మున్లిం పరిష్కారా 
నికి నిద్దపడి కేతవ్ప, మేము మా స్వశ క్తిమీడ ఆధారపడి వేచివుండవలనిందే... ... 

నవి జిన్నా, జవహర్లాల్ నెహుకు ఏపిల్ 12వ రేదీన (వ్రానీన లేఖలో బెది 

రించారు.కీకీ కాం(గెసు సహజంగా ఈ (ప్రతిపాదనకు ఆంగీకరించలేక పోయింది. 

కాంగ్రెసు, భారతదేశంలో హిందూరాజ్ ఏర్పాటుకు కృషిచేస్తూ వుందన్న విశ్వాసం 
లీగ్లో (ప్రబలింది. కేంద్ర శాసనసభలో తమకు మెజారిటీ లభిస్తుందన్న నమ్మకం 
ఏర్పడినపుడు రాజ్యాంగంలోని ఫెడరల్ భాగాన్ని ఆమలుపరచేందుకు అంగీకరిస్తుందని 
కూడా విశ్వనీంచింది. ఫెడరల్ వ్యవస్థలో సంస్థానాల (ప్రతినిధుల స్థానాలను గెల్పు 

కునే ఉద్దేశ్యంతోనే సంస్థానాల్లో పాలనా వ్యవస్థను (ప్రజాప్వామ్యం చేయాలన్న ఉద్య 
మాన్ని కాంగెను (ప్రోత్సహించిందనికూడా మున్లీం మతవాద నాయకులు విశ్వసించారు. 

ఒకప్పుడు ఫెడరల్ వ్యవస్థను సమర్థించిన ఆగాఖాన్, లిన్లిత్గోకు ఈ 

విధంగా (వ్రాశారు. “...+..సంస్టానాల (ప్రతినిధులను సంస్థానాధీశులు నామినేట్ 

చేయటోరని వారిని సంస్థానాల పజలు  ఎన్నుకుంటారవీ ఎప్పుడైతే 

వెల్లడెందో అప్పుడే అందులోని ఆకర్షణంతా మాయమైంది. అటువంటి 
ఏర్పాటుకింద మున్లింలకు సంస్థానాల్లో, కాం్యగెసుతో పోటీ చేయగలిగినన్ని ఓట్లు 

లభించవు. 865 

అందుచేత ముస్లింలీగ్, రాజ్యాంగంలోని ఫెడరల్ భాగాన్ని (ప్రతిఘటించడం 

ఎక్కువైంది. సంస్థానాధీశులు కూడా మారిన పరిస్థితులో ఫెడరేషన్లో చేరేందుకు 
సుముఖంగాలేరు, పలితంగా 1989 'వెపైంబరులో రెండవ [పపంచ యుద్ధం ప్రారం 

భంకామన్న తరుణంలో భారతదేశంలో వైన్రాయి ఎంతో (ప్రయత్నించినప్పటికీ అఖిల 
భారత ఫెడరేషన్ ఏర్పడే అవకాశం కన్చించలేదు.86 

- ఈలోగా యూరోపులో యుద్ధమేఘాలు (క్రమ్ముకుంటున్నాయి. 1880 మార్చిలో 
జరిగిన (తివుర కాం[గైను మహాసభలో, (బ్రిటిషు విదేశాంగ విధానాన్ని విమర్శించారు. 
మ్యూనిక్ ఒప్పందాన్నీ, ఆంగ్లో - ఇటాలియున్ ఒప్పందాన్నీ, (ఫాంకో యొక్క 

'వ్పెయిన్ను గుర్తించడాన్నీ కాం్యగెను తీవ్రంగా విమర్శించింది. ఇటువంటి విధానాన్ని 
అనుసరించడం (ప్రజాస్వామ్యానికే (ద్రోహం చేయడమని కాంగగైను వర్ణించింది. ఫానిస్టు 
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శక్తులకు సహాయంచేస్తూ వస్తున్న (ట్రిటిమ విధానంతో తమకెటువంటి సంబంధమూలేదని 
కాం(గెసు స్పష్టం చేసింది. భారతదేశంమీద యుద్దాన్ని బలవంతంగా రుద్దేందుకు 

జరిగే _పయత్నాలన్నిటినీ వమ్ముచేయాలనీ భారతీయుల ఆనుమతిలేకుండా భారతీయ 
వనరులను యుద్దానికి ఉపయోగించడాన్ని (ప్రతిఘటించాలని ఏప్రిల్లో ఏ. ఐ. నీ. న్. 

నిశ్చయించుకుంది. _కాం(గాసు కార్యవర్గం ఆగన్లులో సమావేళశమైనపుడు భారతీయ 
నెనికులను భారతీయుల అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా ఈజిప్పకూ సింగపూర్కు పంపి 
నందుకు నిరసన తెలియచేసింది. కేంద్ర శాసనసభ పదవీకాలాన్ని మరొక సంవత్సరం 
పాటు పొడిగించినందుకు కూడా తన అసమ్మతిని తెలియచేసింది. దీవికి నిరసనగా 

కేంద శాసనసభలోని కాం(గెసు సభ్యులందరూ శాసనసభ వచ్చే సమావేశానికి హాజురు 
కారాదని కార్యవర్గం కోరింది. (బిటిషు (ప్రభుత్వపు యుద్ధ సన్నాహాలకు ఏవిధంగానూ 

తోడ్పడవద్ధని రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వాలను కోరింది. 

శాసనసభ బహిష్కరణ 

కేంద్ర శాసనసభ ఆగస్టు 81వ తేదీన సమావేశమైనపుడు కా౨(గెసు సభ్యులు 

హాజరు కాలేదు. 

నెపైంబరు 8 వ తేదీన యూరోపులో యుద్ధం (ప్రారంభమైంది. (బ్రిటన్, జర్మనీ 
మీద యుద్ధాన్ని (ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత కొన్ని గంటలకు వైన్రాయ్, భారతదేశం 

యుద్ధం జురుపుతూవుందని (ప్రకటించారు. అప్పట్లో సమావేశం జరుపుతున్న శాసన 
సభనుగాని భారతీయనాయకులనుగాని ఆయన సం(పదించలేదు. వెంటనే భారత రక్షణ 
ఉత్తర్వును జారీ చేశారు. 

వెఫైంబరు 5 వ తేదీన న్యాయశాఖ సభ్యుడు సర్ మహమ్మద్ జపురుల్లాఖాన్, 

శాసనసభలో భారత రక్షణ విల్లును (ప్రతిపాదించారు. (_పజాభ్యదతకూ భారతదేశ రక్షణ 

(పయోజనాలకూ, కొన్ని రకాల నేరాల గురించి విచారణ జరిపేందుకూ (_పత్యేకచర్యలు 

ఆమలు జరిపేందుకు ఈ బిల్లువల్ల వీలు కలుగుతుంది. అంతకు ముందు జారీ చేనిన 

ఉత్తరువులోని కఠినమైన చర్యలన్నిటినీ బిల్లులో పొందు పరిచారు. బిల్లులోని కొన్ని 
కఠినమైన చర్యలను జోషి, సంత్నింగ్, బెనర్జీవంటి వారు వ్యతిరేకించారు. కాని 
యామిన్ వాన్ వంటి వారు, బిల్లును సమర్థించారు. ఓటింగ్ జరుపకుండానే సభవారు 

విల్లును ఆమోదించారు. 

అప్పటికి భారతదేశ చరిత్రలో ఒకి కొత్త అధ్యాయం (ప్రారంభమైంది. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద్ర శాసన సభ పాత్ర 

రెఫరెన్సులు 

హిందూ, శీ. అక్టోబరు 1884 

ఇబిడ్. 

ఇవిడ్., 2, ఆకోబరు 1984 

యన్. జి. రంగా, వైట్ వర్ (ఫ్రీడమ్ (కొత్త ఢిల్లీ, 1968), పే. 178.884, 
శ్యామసుందర్ అండ్ పావిత్రి శ్యామ్, పొలిటికల్ లైఫ్ ఆఫ్ పండిత గోవింద 

వల్లభ పంత్ (లక్నో, 1860) వా. 1, పే. 167-71 

రంగ, యన్. 4, పే. 180 

లెక్షివ్లేటివ్ అవెంగ్లీ డిబేట్, వా. 1, 19865, పే. 50 

62.66 

67 

. 70.78 

., ఏ. 86-88 

ఇవిడ్.. పే. 89-90 

పీ. హెచ్. ఫిలిప్స్ ఎడ్., ది ఎవొల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ 
1868-1940. వెలెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ (లండన్, 1862) పే. 808-818 

బాల్డ్ విన్ రేడియో (ప్రసంగం, 5 విబ్రవరి 1885; ఆర్. పామెద త్స్, ఇండియా 
టుడే (బొంబాయి 1849) పే. 463-4 

డి. చక్రవర్తి ఆండ్ నీ. భట్టాచార్య; కాంగ్రాన్ ఇన్ ఎవొల్యూషన్; ఎ 
కలెక్షన్ ఆవ్ కాం(గాన్ రెసొల్యూవన్స్ ఫి)మ్ 1885-1884 (కలకత్తా 
యన్. డి) పే. 82-88 

ఇండియన్ అమ్యయల్ రిజిస్టర్ వా. 2, 1984, పే. 278 
ఇవిడ్., పే. 811 

లెజిన్లేటివ్ అవెంన్లీ డిదేట్స్, వా. 1, 1985, పే. 260.72 

ఇవిడ్.. పే. 276-80 

ఇవీడ్.. పే. 818-25 

ఇవీడ్.. పే. 299-8302 

ఇబిద్., పే. 5860-41 
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22. 

28. 

24. 

25. 

286. 

27, 

28. 

29. 
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81. 
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1936వ సంవత్సరపు భారత ప్రభుత్వ చటం (ప్రతిఘటన 225 
టబ 

ఇవిడ్., పే. 812 

ఇవిడ్., పే. 274-6 

ఇదిడ్.. పే. 505-11 

ఇవిడ్., పే. 305-09 

ఇవిడ్., పే. 54826 

ఇబిడ్., పే. 465.6 

ఇవిడ్., పే. 458.6| 

ఇబిడ్*, పే. 547.50 

ఇవిడ్.. పే. 567.79 

లెజివేటివ్ అనెంబ్లీ డిబేట్స్, వా. 18, 1985 పే. 2741.2 

కేట్. ఎల్. మిచెల్, ఇండియా వితౌట్ ఫేబుల్ (న్యూయార్క్, 1942) 

పే 197 

ఎ. ది. కీత్, ఎ కౌన్ న్లిట్యూషనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా; 1600-19836 

(లండన్, 1880), పే. 474 

బి. శివరావు; ది ((ఫేమింగ్ ఆఫ్ ఇండియాన్ కాన్స్టీట్యూషన్ ; నెలెక్ట్ 
డాకుమెంట్స్ (కొత్త ఢిల్లీ, 1966) వా. 1. పే. 80 

రిజినల్డ్ కప్లాండ్, ఇండియా: ఎ రీ 'న్టేట్ మెంట్ (లండన్ 1945), "పీ, 108 

పట్టాథి సీతారామయ్య ; ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 

(బొంబాయి, 1947) వా. 2, పే. 88-40 

ఆర్. పామెదత్, యన్. 18, పే. 48 

కప్లాండ్, యన్. 86, పే. 154 

ఇబిడ్.. పే. 179-82 

ఇవిడ్., పే. 188.4 

శివరావు, యన్. 85, పే, 86.92 

లెజివ్లేటివ్ ఆవెంబ్లీ డిబేట్, వా. 5, 1987, పే. 1889291 

ఇవిడ్.. పే. 1900.01 

ఇవిడ్., పే. 1929.90 
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స్వాతంత్ర సమరంలో కేంద్ర శాసననభ పాత్ర 

ఇబిడ్., పే. 1914-16 

ఇవిడ్., పే. 1982.4 

ఇబిడ్., పే. 1905.07 

ఇబిడ్., పే. 1924.7 

లెజిన్లేటివ్ ఆవెంన్లీ డిబేట్స్ , వా.!, 185, పే. 406.06 
ఇబిడ్., పే. 888.96 

ఇవిడ్., వా. 2, పే. 19246 

ఇబిడ్., పే. 19412 

పి. కోదండరావు; ది రైట్ ఆనరబుల్ వి. యస్. శ్రీనివాస శాస్తి : 
ఎ పొలిటికల్ బయోగ్రోఫి (బొంబాయి, 1068) పే. 148-657 
కప్లాండ్, యన్. 86, పే. 1567 

లెజిన్లేటివ్ అవెంన్లీ ఢిబేట్స్, వా. 1, 1885, పే. 156 
ఇవిడ్., పే. 159.665 

ఇబిడ్., పే. 16049 

ఇబిడ్., పే. :91.8 

న్పీచెన్ ఆఫ్ భూలభాయిదేశాయి : 1984-80, (మ(ద్రాను, 1088) 
పే. 119.86 

లెజివ్లేటివ్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్, యన్. 56, పే. 228.6 
ఇబిడ్., వా. 8, 1989, పే. 2987 

జాన్ గ్లెన్ డొవన్ , ది వైస్రాయ్ ఎట్ బే: ఆండ్ లిన్లిత్గో ఇవ్ ఇండియా 
1986=1848 (లండన్, 1971) పే. 128.4 

లెజిన్లేటివ్ అ'పెంల్లీ డిబేట్స్, వా. 6, 1986, పే. 316-19 
ఇవిడ్., పే. 928.80 
లెజిన్లేటివ్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్, 1988, పే. 1502-09 
స్పీచ్ ఆఫ్ దేశాయి, యన్, 60, పే. 578.80 
లెజ్రివ్లేటివ్ అనెంగ్లీ ' డిబేట్స్, వా. 1, 1988, పే. 878-80 
ఇబిడ్., పే, 882.8 
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ఇవీడ్.. పే. 600-62 

ఇవిడ్., వా. 2, 1985, పే. 1045-47 

ఇదిడ్., వా. 2, 1989, పే 1209 

ఇబిడ్., వా. 2, 1987, పే. 986 

జి. యన్. భార్గవ, వి. వి. గిరి (బొంబాయి, 1969) షే, 80.82, 40 

లెజిన్లేటివ్ అవెంగ్గ డిబేట్స్, వా. 1, 1986, పే. 516-17 

ఇవీడ్.. పే. 674 

ఇబిడ్., వా. 9, 1986, పే. 8104-10 

ఇవిడ్., ప. 8111-12 

ఇబిడ్., 8117 

ఇవీడ్ ., 8120 

ఇబిడ్., వా. 1, 1088, పే. 8405 

కప్లాండ్ యన్. 36, పే. 161 

గ్లెన్డోవన్, యన్. 68, పే. 151 
ఫిలిప్స్, యన్. 12, పే. 850 

లిన్లిత్ గో టు జేట్లాండ్, 27 ఫ్మిబవరి 1940 సి. ఎచ్. ఫిలిప్స్ ఆండ్ 

మేరీ డొరీన్ వెయిన్ రైట్ ఎడిటర్స్ ది పార్టిషను ఆఫ్ ఇండియా: 
పొలిటిక్స్ అండ్ పర్ప్పెక్టీవ్స్ 1986-1947 (లండన్, 1970) పే. 88 

ఆర్. జె. మూర్, (బ్రిటిష్ పాలసీ అండ్ ది ఇండియన్ (ప్రాబ్లెమ్ 1986-40, 

ఫిలిప్స్, యన్. 85, పే. 79-86 

eh బీ ఒ కీ 



ఏడవ అధ్యాయము 

యుద్ధమూ . శాసనసభ 

(1939 జ 1946) 

యుద్ధము _ భారత రాజకీయాలు 

భారతదేశం, జర్మనీమీద యుద్దం (ప్రకటించినట్టు వైన్రాయ్ 1989 నెపైంబరు 
4వ తేదీన (ప్రకటించారు. భారత నాయకులతో సం(ప్రతించడంగాని కేంద్ర శాసన 

సభలో దీనిని గురించి _ప్రస్తావించడంగాని లేకుండానే ఇది జరిగింది. దీనితో భారత 

దేశమంతటా నిరసన వ్యక్తమైంది. తన తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికే అన్నట్లు వైస్ 
రాయ్ వెంటనే, గాంరీజీసీ ఇతర భారత నాయకులనూ సం(పదింపులకోసం ఢిల్లీ ఆహ్వా 

నించారు. గాందీజీ వెప్టెంబరు 1వ తేదీన వైస్రాయ్ని కలుసుకున్నారు. ఇంటర్వ్యూ 

నుంచి, ఆయన “రి క్రహస్తాలతో ఎటువంటి ఒప్పందమూ లేకుండానే” తిరిగి వచ్చారు. 
అయికే గాంధీజీ “మతభేదాలకు (బిటిషువారే కారణమని మాతం చెప్పి వచ్చారు.! 

చెస్రాయ్, జిన్నా నుకూడా అదేరోజున కలుసుకున్నారు. పంజాబు ముఖ్యమం తతి 

నికందర్ హైయత్ భాన్ అతంకుముందే హెచ్చరించినా, వవైన్రాయ్ మాతం జిన్నా 

విషయంలో ఓటమి వహించాలని సిశ్చయించుకున్నారు. “జిన్నాను సంతృ ప్తిపర 

చేందుకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోరాదనీ అతనితో వ్యవహరించడం మరింత కష్టతరం 
చేయవద్ద''నీ సికందర్ ఖాను వైన్రాయిని హెచ్చరించాగు. వైన్రాయి, గాంధీజీకి 
చెన్పినట్టుగానే జిన్నాకుకూడా '"యుద్ధంవల్ల, 1985వ సంవత్సరపు రాజ్యాంగంలోని 
"ఫెడరల్ పథకాన్ని (ప్రవేశ పెప్తే కృషికి అంతరాయం కలిగింద”ని చెప్పారు. తమ 
అనుయాయులకు చెప్పేందుకు వీలైతే రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా ' పునర్వ్యపస్టీకరించే 
విషయమై తమకేవైనా హమీ లివ్వవలనిందని జిన్నా వైన్రాయిని కోరారు. కాం(గెను 

మం(తిమండలులను పదవినుంచి తొలగించాలని కోరుతున్నారా అని లిన్లిత్గో అడిగి 
నపుడు “అవును వారిని వెంటనే తొలగించండి. దానితో వారికి తెలివి వస్తుంది"? 
అన్నారు జిన్నా. భారతదేశంలో (సణాప్యామ్యంలో తమకు విశ్వాసం లేదంటూ 



యుదమూ _ శాసనసభ (1939 షి 1945) 229 
© 

జిన్నా (పక టనచేయటంలో అర్థ మేమిటని వైస్రాయి అడిగారు. (_పజాస్వామ్యంద్వారా 

కాకపోతే భారతదేశానికి స్వపరిపాలన ఏవిధంగా వస్తుందని వైస్రాయి (ప్రశ్నించారు. 

విభజన ఒక్క-కే మార్గమని జిన్నా సమాధానం చెప్పారు.) దేశాన్ని విభజించాలన్న 

తమ మతపరమైన కోర్కెను సాధించుకునేందుకు (బ్రిటిషు వారికి సన్నిహితమయేందుకు 

గాను జిన్నా ముందు సంవత్సరాల్లో అనుసరించబోయే విధానాన్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ. 

సూచించింది.  (బిటిషువారుకూడా జిర్నాక సహాయం చేనేందుకు ఎంతో ఆతురత పడు 

తున్నట్టు వైన్రాయి, నెలరోజుల తర్వాత జిన్నాను కలుసుకున్నపుడు జరిగిన చర్చల 

వల్ల తెలిసిపోయింది. 

వైన్రాయి అక్టోబరు 5వ తేదీన జిన్నాను కలుసుకున్నపుడు, జిన్నా అంతకు 

ముందుకంయ సుముఖంగా కనిపించారు. ముస్షింలందరిసీ ఏకంగా ఉంచేట్టు చేయ 

డంలో తమకు సహాయం చేసినందుకు జిన్నా వెన్రాయికి కృతజ్ఞత తెలియచేశారు. 

ముస్తింల అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా సమర్థంగా వ్య క్రంచేయడం దేశ (పయోజనాల 

దృష్ట్యా మంచిదని లిన్లిత్ గో సమాధానం చెప్పారు.* 

మున్లింలీగ్ బలహీనంగా వున్నట్లు 1937 ఎన్నిక లవల్ల తెలిసిన పంజాబు, బెంగాల్ 

లలో మున్లింలీ గొను పటిష్టం చేనేందుకు వైన్రాయి, జిన్నాకు సహాయం చేసినట్టు దీని 

వల్ల శెలిసీంది. 

ఈలోగా కాం[గెసు కార్యవర్గం నెప్టెంబరు 14వ కేదిన సమావేశ మై పోలెండు.పై 

నాజీ దాడిని గట్టిగా గర్హించింది. దాన్ని (పతిఘటిస్తున్న వారిపట్ల తమ సానుభూతిని 

వ్య క్షపరిచింది. (్రేట్(బ్రీటను, (ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకూ విస్తరణకూ పోరాడు 

తున్నట్టయితే. మొదట తమ ఆరీనంలోవున్న (ప్రాంతాల్లో సా(మాజ్యవాదాన్ని తుద 

ముట్టించాలనీ భారత దేశంలో పూర్తి రి (ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎర్పాటు చేయాలనీ భారతియులు 

బయటివారి జోక్యం లేకండా రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ ద్వారా, తమ రాజ్యాంగాన్ని తామే 

రూపొందించుకునే వీలు కల్పించాలనీ కోరింది. స్వతం(త్ర ప్రజాస్వామ్య భారతదేశం, 

ఇతర స్వతం[త్ర దేశాలతో దురాక్రమణ జరిగిన సందర్భాల్లో పరస్పర రక్షణకూ ఆర్థిక 

హకారానికీ ఎంతో సంతోషంగా అంగీక రిస్తుందనికూడా కార్యవర్షం పేర్కొంది. 

స న సా(మాజ్యవాదతత్వమూ = వీటికి సంబంధించి తమ యుదలక్షొ 

లను (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొనాలని కార్యవర్గం కోరింది. భారత దేశానికి 

సంబంధించినంతవరకు ఈ లక్యెలను ఏ విధంగా అమలు జరుపబోలున్నరీకూడా తెలియ 

చేయాలని కోరింది. (ప్రభుత్వం, తన యుద్ద లక్ష్యెలను పూర్తిగా వివరించేవరకు 

యుద్ధ (పయత్నాలకు తమ సహకారానికి సంబంధించి కార్యవర్గం తన తుది నిర్ణయాన్ని 

వాయిదా వేనింది. 
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వైవ్రాయి అక్టోబరు 17వ కేదీన ఒక (వ్రకటనచేస్తూ, (బ్రిటిమ (ప్రభుత్వ యుద్ద 
లక్యెలను అస్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. దుర్యాకమణను (ప్రతిఘటించి (ప్రపంచంలో 

శాంతిని నెలకొల్పేందుకు (బ్రిటిమవారు పోరాటం జరుపుతున్నట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు. 

భారత దేశానికి సంబంధించినంత వరకు, భారత = [విటన్ల మధ్య సహకారాన్ని 

పెంపొందించి, భారతదేశం, డొమినియన్లలో తన స్టానాన్ని అఆకమించేట్టు చూడ 

డమే (బిటిష (పభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. యుద్ధం ముగినిన తర్వాత, 1985వ 

సంవత్సరపు చట్టంలో అవసరమయే మార్పులు చేనేందుకు (బిటిషమ (ప్రభుత్వం, వివిధ 
మతాలవారి (ప్రతినిధులతోనూ, పార్టీల (పతినిధులతోనూ, సంస్థానాధీశుల (ప్రతినిధుల 
తోనూ సం(పదింపులు జరుపుతుందని తెలియచేశారు. (ప్రస్తుతానికి యుద్దానికి సంబం 

ధించి (ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు (బ్రిటిషు ఇండియాలోని పెద్ద పార్టీల (పతి 

నిధులతోనూ సంస్థానాధీశుల (ప్రతినిధులతోనూ వైన్రాయి సంప్రదింపుల బృందాన్ని 
ఏర్పాటు చేస్తారు. 

చెన్రాయి (పకటన “పూర్తిగా అసంతృ న్తికరంగా వుందని కాంగెసు కార్యవర్గం 

ఆలిపాయపడింది. గ్రేట్ (బ్రిటన్కు ఎటువంటి సహాయంచేనినా ఆది సా(మాజ్యవాద 
తత్వాన్ని బలపరచిన'పే అవుతుంది కాబట్టి (బ్రిటన్కు ఎటువంటి సహాయమూ చేయ 
రాదని నిర్ణయించుకుంది. మొదటి చర్యగా కాం(గైను మం(త్రిమండలులన్నీ వెంటనే 
రాజీనామా చేయాలని కార్యవర్గం నిశ్చయించింది. 

ఫలితంగా కౌం(గెను మం్యతిమండలులు అక్టోబరు - నవంబరు నెలల్లో రాజీనామా 
చేశాయి. మున్లింలీగ్కు ఇది సంతోషకారణమైంది. జిన్నా ప్రోత్సాహంతో మునిం 

లీగ్, డిశంబరు 22వ తేదీన దేశమంతటా “విమోచన దినాన్ని” పాటించింది. 

యుద లక్ష్యెలు : శాసనసభలో చర ఏ 
ఛి 

శాసనసభలో 1960 మార్చి 11వ తేదీన సమావేళమైనపుడు, యుద్ధలత్యెలు చర్చకు 
వచ్చాయి. కాం[గైెసు ఆదేశాన్ని అనుసరించి శాసనసభలోని కాం[గెను సభ్యులు 
శాసనసభకు హజురుకాలేదు. కాంథగెను జాతీయవాదపార్షీ నాయకులైన ఎం. ఎన్. ఆజే 
కార్యవర్షసమితి పద్దుల్లో కోతవిధిస్తూ తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. బ్రిటిషు (ప్రభు 
త్వపు యుద్దలమ్యెల (ప్రకటనకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వ పా(త గురించి సభలో 
చర్చించాలని తీర్మానంలో కోరారు. 

యుద్దానికి సంబంధించి భారతప్రభుత్వం శాసనసభలో ఇంతవరకూ ఎటువంటి (ప్రక 
టన చేయలేదని ణే పేర్కొన్నారు. వైన్రాయి 'వెస్టెంబరు 8వ తేదీన చేసిన ఉప 
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న్యాసం గురించి (ప్రస్తావిస్తూ' అణే, వివిధ రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలను కూడా 

తెలియచేశారు. ఇంగ్లాండు - భారతదేశం మధ్య వున్న రాజకీయ సంబంధాలపట్ల 

దేశ(పజుల్లో అసంతృ ప్తి (పబలివుందనీ, ఈ సంబంధాలను వెంటనే సవరించాలని 

అందరూ కోరుతున్నారనీ అజే చెప్పారు. “స్వయం నిర్ణయ హక్కు ఉండాలని 

భారతదేశం కోరుతూవుంది. యుద్ధలక్యెల గురించి (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం వివరించిన నిద్దాం 
తాలు భారతదేశానికి వ ర్తిసాయా అన్నది అసలు (ప్రశ్న. వర్తించనపుడు భారతీయు 

లకు వాటితో పనిలేదు” అన్నారు అణే. భారతదేశమంతా ఒకే జాతి అవీ దాన్ని 

విభజించడానికి వీలులేదనీ అన్న సూళక్రానికి (బ్రిటిషు (పభుత్వం 1885వ సంవత్సరపు 

చట్టంద్వారా కట్టుబడిపుందని అణే గుర్తుచేశారు. మతపరమైన తీర్పుల పేరుతో 

స్వ(పయోజనపరులై న రాజకీయ వర్గాలను సృష్టించడం, భారతదేశమంతా ఒ'కేదాతి 

అన్న సిద్దాంతానికి పూర్తిగా విరుద్ధమని [పభుత్వం గుర్తించడం మంచిదని ఆయన 

గుర్తుచేశారు. అభిలచంథద్రదత్త, సి. ఎన్. బెనర్జీ, కృష్ణకాంత మాలవ్యా అణేను 
సమర్ధించారు. యుద్ధ భారాన్ని మోయవలనిందని భారతదేశాన్ని కోరేముందు, భారత 

దేశం స్వతం్యత మవుతుందా కాదా అన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేయాలని మాలవ్యా 

కోరారు. 

యామిన్ ఖాన్ ముస్లింలీగ్ అభిప్రాయాన్ని కెల్పుతూ కోత తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిం 

చారు. యూరోపులో దురాక్రమణ జరిగినపుడు (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం జాప్యం చేయ 

జాలదని ఆయన చెప్పారు. “భారతదేశాన్ని సం(ప్రదించలేదని అనడం, చిన్నసా కుతో 

సభా కార్యక్రమాలకు హాజరు కాకుండా ఉండాలని అనుకుంటున్న వారి వాదన 

మాత్రమే” కాం(గసువారు కోరుతున్న స్వయంనిర్ణయ హక్కు అన్నది, భారత 

దేశానికంతటికీ స్వయం నిర్ణయ హక్కు ఎన్నటికీ కాజాలదని ఆయన చెప్పారు. 

సంఖ్యలో పెద్దదైన కాం(గెను, (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీచేసి, సంఖ్యలో 

తక్కువగా ఉన్నవారిని ఆణిచివేయాలని చూహ్తావుందని అన్నారు. సంఖ్యలో 

మున్లింలు తక్కువగా ఉన్నా రాజకీయంగాకూడా ఆల్పసంగ్యాకులన్న (ప్రతిపాదనకు 

వారు ఎప్పుడూ అంగీకరించటోరని యామిన్ భాన్ అన్నారు.6 

భాన్ వాదనలను సర్ సయ్యద్ రజా ఆలీ సమర్థించారు. కాం్యగెను జాతీయవాద 

పార్టీ సభ్యులు, కాం[గెసుపార్టీ నినాదాలను వల్సిస్తున్నందుకు ఆయన హేళన చేశారు. 

(పభుత్వం కాం(గ్రెనుతో విభేధాలమ సర్దుకుని “మా సంగతే పూర్తిగా విస్మరించవచ్చు. 

నన్న భయాన్ని ఆయన వ్యక్తపరిచారు. అటువంటి ధోరణే వున్నట్టయితే (ప్రమాదమని 

ఆయన మున్షింలీగ్ తరఫున, (ప్రభుత్వాన్ని ఈవిధంగా హెచ్చరించారు. 
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ఒ2రాత్యూంగ.  విర్షియన్ళ. విషయమై కాం[గైెనుతో రాజీ కుదుర్చుకుని, సమా 
ధానపడినట్టయి తే... మున్లింలీగ్కు చెందిన మేము, కాం(గెసు-జొతీయవాద కౌం(గెను- 

[వకుక్వమూ ఈ, మూడింటి (పయత్నాలనూ ఆన్ని ఏధాలా వమ్ముచేయడావికి 

(వయత్నిష్తాం”. 7 

ఈవిధంగా రెండు పతలూ పూ ర్తిగా విడిపోయాయి. -అణే తీర్మానం మీద ఓటింగ్ 

జరిగినపుడు 54 ఓట్లతో వీగిపోయింది. అనుకూలంగా 10 ఓట్లు-మా్యతమే పడ్డాయి. 

పాకిస్తాన్ కొవాలని కోరడం 

అ వెంటనే కాం(గసు, రాయ్గర్లో మార్చి 19-20 తేదీలలో సమావేశమై, 
(విటిషు (ప్రతుత్వపు అసంతృ ప్తికరమైన (ప్రకటన దృష్ట్యా, యుద్ద కృషిలో కాం(గ్రెను 
సహక రించకాలదని విశ్చయించారు. స్వాతం(త్యమూ రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ కావాలని 

మళ్ళీ-క్షోరారు. సత్యాగ్రహం విర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయవలసిందని కాం(గెసు 

తన సంఘాలను కోరింది. గాంధీజీని, ఉద్యమానికి నాయకులుగా నియమించింది. 

మరొక వైపున ముస్లింలీగ్, మార్చి 28 వ శేదీన లాహోర్లో సమావేశమై 
"భౌగోళిక పరమైన (ప్రాంతాలను (ప్రాంతీయ సర్దుబాట్లతో నిర్దేశించాలనీ, మున్షింలు 
అధిక సంఖ్యలో వున్న వాయవ్య సరిహద్దు ప్రాంతమూ తూర్పు (పాంతం "పంటి 

(పాంకాలను, స్వతం(త్ర రాష్ట్రాలుగా 'పునర్వ్యవస్ట్రీక రించాలనీ వాటికి స్వపరిపాలనా 

(పతిపత్తీ సర్వంసహాధికారమూ ఉండాలనీ” ఈ నిద్దాంతం (ప్రాతిపదికగా రూపొందించే 
రాజ్యాంగ.. పథకాన్ని తవ మరే పథకాన్నీ ముస్లింలీగ్ ఆమోదించరాదని తీర్మా 
నించారు. ర 

ప్రతిష్పంభనకికాం (గెసు పరిష్కార ° 

మూడు నెలల తర్వాత జులైలో కాం[గైను భారత రాజకీయ పరిన్టితలో ఏర్పడిన 
(ప్రతిష్టంభన పరిష్కారానికి రెండు షరతులను పెట్టింది. భారతచేశానికి పూర్తి 

స్వాతంత్రం ఇవ్వాలన్న సంగతిని (గేట్ (బ్రిటన్ గు ర్రిస్తూ వెంటనే న్పష్టంగా ఒక 

పకటన చేయడం ఒకటి. రెండవది. మొదటి చర్యగా “వెంటనే కేం ద్రంలో ఒక 

రాజ్కా-లిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం.. అటు వంటి (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయ 

డం'-జాత్మా-లిక చర్యే అయినా, కేంద శాసనసభలోని ఏన్ని'కై న సభ్యుల విశ్వాసాన్ని 
చూరగొనేదిగా వుండాలవీ, రాష్ట్రాల్లోని బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాల ' సహకారాన్ని పొంద. 

కభిగేదిగా ఉండాలనీ. కోరారు. ఈ చర్యలను. అమలు 'జరిపినట్టయితే కౌం(గైను, దేశ 

రక్షణకు పటిష్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడంలో తన... పూర్థి పలుకుబడిని వినియో 
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గిస్తుంది.0 నెలాఖరులో పూనాలో జరిగిన ఎ. ఐ. నీ. ని, సమావేశం ఈ నిర్ణయాలను, 

బలపరిచింది. 

వెస్రాయి (ప్రకటన 
c= 

యుద్ద పరిస్టితి అంతకంతకూ తీ వమవుతున్న దృష్యా గవర్నర్ జనరల్ 1940 

ఆగస్టు 8 వ దీన మరొక (ప్రకటన చేశారు. “యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఎటువంటి 

జాప్యమూ లేకుండా, కొత్త రాజ్యాంగ రూపకల్పనకు, బారత (ప్రజా జీవితంలోని 
(ప్రధానవర్గాల (వతినిధులతో ఒక సంస్థ ఏర్పాటుకు (బిటిషు (ప్రభుత్వం ఎంతో సంతో 

షంతో అంగీకరిస్తుందని” ఆయన (ప్రకటించారు. రాజ్యాంగ నిర్ణయసభను ఏర్పాటు 

చేయాలన్న కాంగెసు కోరికకు ఇది (బిటిఘ _పభుక్వ సమాధానమన్నమాట. అయితే 

అధికారాన్ని బదలాయించేందుకుద్దేశించిన ఎటువంటి పధకంలోనైనా ఒక ముఖ్యమైన 

అంశం వుంటుంది. “భారతీయ (శుజాజీవితంలోసి ఎక్కువ మందికీ, క క్రివంత మైన 

వర్గాలకు అధికారం లేకుండా వుంటే ఎటువంటి (పభుత్వ వ్యవస్థ కైనా బాధ్యతలను . ఆప్ప 

గించేందుకు (బ్రిటిషు. (ప్రభుత్వం అంగీక రించజాలదు. అటువంటి వర్గాలు అటువంటి 

(ప్రభుత్వానికి విధేయులుగా ఉండేట్టు బలవంత పెట్టజాలదు కూడా”. తమ ఆమోదం 

లేకుండా భారతదేశంలో ఎటువంటి రాజ్యాంగాన్నీ రూపొందించరాదన్న ముస్లింలీగ్ వాద 

నకు పూర్తిగా అంగీక రించినట్టయింది. 

భారత రాజకీయ పార్టీల్లోని విభేదాల మూలంగా, గవర్నర్ జనరల్ కార్యవర్గ 

సమితిని విస్తరించడాన్ని ఇక మీద ఏ మాడ్రిం వాయిదా వేయరాదని (బ్రిటిషు 

(పభుత్వం భావిస్తున్నట్టు కూడా వైన్రాయ్ (ప్రకటించారు. దీనికి అనుగుణంగా, కార్య 

వర్గ సమితిలో సభ్యులుగా ఉండేందుకు కొంతమంది భారతీయ (ప్రతినిధులను ఆహ్వా 

నించేందుకు ఆయనకు అధికారమిచ్చారు. సంస్థానాల (ప్రతినిధులతోనూ, ఇతరవర్గాల 

(ప్రతినిధులతోనూ యుద్ధ విషయాల సలహా సమితిని ఏర్పాటు చేనేందుకు కూడా ఆయ 

నకు అధికారం లభించింది. 10 

ఆగస్టు ప్రకటన, కాం(గనుకు ఆమోదయోగ్యంగాలేదని స్పష్టంగా తెలినిపోయింది. 

తమ ఆమోదంలేనిదే రాజ్యాంగ పరమైన పురోగతి వుండబోదని తెలిని ముస్లింలీగ్ 

సంతోషించింది. అయినా, భారతదేశాన్ని విభజించాలన్న (ప్రతిపాదనను ఆమోదించక 

పోవడంతో వారికి కొంత ఆసంతృవ్తిగానే వుంది. కాంగెను. తన తీర్మానానికి అను 

గుణంగా గాంధీజీ నాయకత్వంలో అక్షొాబరు 17 వ తేదీన వ్యక్తిగత పౌర ఉల్లంఘన 

ఉద్యమాన్ని (ప్రారంభించింది. 
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శాసనసభలో ఉన్నా కొత్త వైఖరి 

ఈ పరిన్టితిలో నవంబరులో శాసనసభలో ఒక ముఖ్యమైన చర్చ జరిగింది. కాం(గ్రెను 
సభ్యులు, కార్యవర్గం అనుమతితో ఆర్థిక బిల్లును తిరస్కరించేందుకు సమావేశానికి 
హాజరయ్యారు. కొంతకాలంగా సభ కార్యక్రమాల్లో అంత ఆస క్తి కనబరచకుండా వున్న 
జిన్నా కూడా ఈ సందర్భంలో సభలో వున్నారు. 

సత్యమూర్తి, బిల్లును (ప్రతిఘటించడం (ప్రారంభించారు. “భారతదేశంలో ఆంతా 

సవ్యంగా వుందనీ యుద్ధ కృషిలో భారతదేశం మనస్ఫూర్తిగా పాల్గొంటూవుందసీ 
(ప్రపంచ దేశాల వారందరికీ చెప్పవలనసిందని భారతీయులను అడగడమే ఇది" అని 
ఆయన చెప్పారు. భారతీయులను సంప్రదించకుండా శాసనసభ ఆభిప్రాయాన్ని తెలుసు 

కోకుండా భారత దేశాన్ని యుద్దంలో దింపినందుకు ఆయన విమర్శించారు. “మేము 

అడుగుతున్నది ఒక్కటే. స్వాతంత్ర్యం ఇస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ (ప్రకటించాలి, 

అమలు పరచడం యుద్దం తర్వాతనే అయినా. ఈ సభలోని (ప్రధాన పార్టీల (ప్రతి నిధు 

లతో కేంద్రంలో జాతీయ (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ విధంగా (ప్రకటించిన 

తర్వాత భారత రక్షణలో మేం సహాయపడుతాము... ...కౌని సమాధానమేమిటి ? 

తిరస్కార భావంతో మొండి చెయ్యి చూపించారు” భారతదేశం ఛిన్నా భిన్నంగా 

వున్నందువల్ల (ప్రభుత్వ బాధ్యతలను అప్పగించడానికి వీలులేదన్న (ప్రభుత్వ వాదన 
గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పారు. “ మా గొడవలను 

మేము సర్లుకోగలం, సర్దుకుంటాం. మధ్యలో మీరెందుకు ? మీ రిక్కడినుంచిపో తే 
చాలు. మీరు ఇక్కడ గొడవ చేయకుండా వుంటే మేము మా వివాదాన్ని సర్దుకో 

గలం.” 11 

ఢీ (ప్రకాశ మాట్లాడుతూ, “యుద్ధంతో మాకేమీ సంబంధం లేదు. ఎదురుగా 

కూర్చుని వున్న గౌరవనీయులైన సభ్యులు, శక్తి సంపన్నులు. వారు మమ్ములను 

నిండవచ్చు మా రకాన్ని (త్రాగవచ్చు, ఏమైనా చేయగలరు వారు. కానిమా హృద 
యాలను మా(తం చూరగొనలేరు” తమ సహచరులైన పాలివాల్, రంగా, ముఖ్యంగా 

జవహర్లాల్ నెహును జైల్లో పెట్టినందుకు ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించినవుడు 

సభ్యులు, నీగ్గ విగ్గు అని అరిచారు. 12 

కాంథగెను వారు నాయకులకుగాని, ఫానిన్దులకుగాని మితులుకారని అసఫలీ (ప్రభుక్వావికి 
హామీ ఇచ్చారు. కాన్ని వారు, నాజీజంను ద్వేషించినంతగా సామ్రాజ్యవాద తత్వాన్ని 

కూడా ద్వేషిస్తారని చెప్పారు. “భారతదేశం గత యుద్దంలో కూడా (బ్రిటిషు 
(పతుక్వానికి సహాయం చేనీంది. కాని ఫలితం ? జలియన్ వాలాభాగ్లో ర క్షపాతం, 
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పెషావర్లో మరొక ర క్రపాతం, దేశమంతటా ర క్రపాతం "'' అందువల్ల భారతదేశం 

స్యతం (త్ర దేశమయేదీ లేనిదీ ఇప్పుడు ఇక్కడ (ప్రకటించాలని కోరడం న్యాయమేనన్నారు 

అసఫలీ. “భారతదేశం ఉత్సాహంతో యుద్ధకృషిలో పాల్గొనాలని మీరు కోరుతున్న 

ట్టయితే, భారతదేశం స్వతం(్రదేశమని (ప్రకటించండి. భారతీయులు తమ స్వాతం 

(త్యపరిరక్ష ఇకోసమూ, మీ స్వాతంత్ర్య పరిరక్షణకోసమూకూడా పోరాడుకారు. అది 

జరిగేవరకూ ధన సహాయానికిగాని మనిషి సహాయానికిగాని అడిగే హక్కు. మీకు 

లేదు.”!3 

యుద్దసమ యంలోకూడా భారతదేశంలోని (ప్రధాన పరిశ్రమలను నిర్లక్ష్యం చేనినం 

దుకు సంతానం, భారత (ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. (ప్రభుత్వ అర్థిక విధానాన్ని 

వివరిస్తూ ఆయన, యుద్ధం తర్వాత ఇంగ్లాండు తన స్టర్లింగ్ విలువను తగ్గించవలని 

వుంటుందని హెచ్చరించారు. 

“ భారత దేశం ఆర్థికంగా పూర్తిగా స్టర్లింగ్ మీద ఆధార పడివుండాలని వారు కోరు 

తున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ చెప్పినట్టు నడుచుకుంటే 

తప్ప, మేము పేదలమై పోతాము. భారతదేశం ఆర్థికంగా పూర్తిగా తమ మీద 

ఆధారపడి వుండేట్టు చేసేందుకు యుద్దాన్ని ఉపయోగించుకో వాలని చూస్తున్నారు. 

యుద్ధం ముగినేసరికి మమ్ములను దరి్యదులుగా చేయాలని కోరుతున్నారు. "14 

ఎన్. ఎమ్. జోషి మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్యం లభించగలదన్న హామీ ఉండి, 

(బ్రిటిషు (ప్రజలు తమ వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకో గలరన్న సూచనలు కనిపించినట్టయితే, 

భారతీయులు -- (శ్రామికవర్గంతోసహో (బ్రిటిమవారితో సహకరిస్తారనడంలో తమ కటు 

వంటి సందేహమూలేదని చెప్పారు. 

చర్చ అయిదవరోజున భూలభాయిదేశాయి జోక్యం కల్చ్పించుకున్నారు. భారతదేశం 

మీద యుద్ధాన్ని రుద్దినందుకు ఆయన గర్జించారు. ఈ విషయంలో కాం(గెను వైఖరిని 

ఆయన ఈ విధంగా. తెలిపారు. 15 “ఈ యుద్ధం (ప్రస్తుత పరిస్థితులను కొనసాగించేం 

దుకు ఉద్దేశించినట్టయి తే, సా_మాజ్యవాద (ప్రాంశాలనూ వలస (ప్రాంకాలనూ స్వపయో 

జనాలనూ (పత్యేక హక్కులనూ పరిరక్షించుకునేందుకు ఉద్దేశించినట్టయితే భారత దేశా 
నికి ఈ యుద్దంతో ఎటువంటి సంబంధమూలేదు. ఆ విధంగా కాకుండా (ప్రజాస్వామ్య 

పరిరక్షణకోసం (ప్రజాస్వామ్యం ఆధారంగా వుండే (ప్రపంచ వ్యవస్థ పరిరక్షణకోసం 

జరుపుతున్న యుద్భ్గమైనట్టయితే భారతదేశం తప్పకుండా పాల్గొంటుంది. యుద్ధ లక్యొ 

లకు సంబంధించిన (వ్రకటన గురించి కాంగగెసు అడిగినదానికి (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం ఇంత 

నరకు సంతృప్తికరమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు, అంధకారాన్ని వి స్తరింపచేన్తున్న 
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శక్తులకు వ్యతిరేకంగా జరుపుతున్న నాగరికతా యుద్ధం ఇది అని చెబుతున్నారు. భారత 

దేశం శాశ్వతంగా బానిసదేశంగా ఉండడమే నాగరికత ఆయినట్టయితే ఆ నాగరికత నా 

కవసరములేదు. (బిటి (ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం అసలు ఏమిటి (ప్రజాస్వామ్యాన్ని 

మేమెంతో గౌరవిస్తామనీ (బిటిషువారు చెప్పుకోవడం ఉత్త బూటకం”అంటూ ఆయన 
ఈ విధంగా ముగించారు : 

““.4=-=*వారు (ప్రస్తుత వైఖరిని కొనసాగించినంతకాలం, యుద్ధంలో భారతదేశం 
పాల్గొనేందుకు సంబంధించిన ఇటువంటి చర్యను మేము సూత్రప్రాయంగాగాని మరే 

విధంగాగాని సమర్థించడం కుదరదు. మి(్రదేశాలుగా మాకున్న శ క్తిసామర్థ్యాలతో 

పోరాడగలంగాని, మరొకరి సాధనాలుగా మాతం కాదు” 16 

ఆజే, విల్లును (ప్రతిఘటించారు. యుద్ధానికి సభవారు నిధులను మంజూరుచేయవలని 
నట్టయితే అటువంటి ఖర్చు గురించి సభవారికి పూర్తిగా తెలియచేనేందుకూ ఆ ఖర్చు 
మీద ఓటు చేనే హక్కు కల్పించేందుకూ వీలుకల్పిస్తూ 1885వ సంవత్సరపు చట్టాన్ని 
సవరించేందుకు పభుత్వం నిద్ధపడాలని అణే చెప్పారు. యుద్దాన్ని [(పకటించేముందు 

శాసనసభను సంటప్రదించివుం టే బాగుండేదని ఆయన వాదించారు. శాసనసభను సంఖ 

దించకుండా భారత నైనికులను విదేశాలకు పంపించడాన్ని ఆయన నిరసించారు. ఇది 
నమ్మకద్రోహమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

ఆ తర్వాత జిన్నా, యుద్ధం విషయంలోనూ భారతదేశం రాజ్యాంగ (ప్రతిష్టంభన 
విషయంలోనూ మున్లింలీగ్ వైఖరిని వివరించారు. “మున్లింలీగ్కు సంబంధించినంత 
వరకు, మొదటినుంచీ మేము (ప్రభుత్వానికి అవరోధంగా ఎప్పుడూలేమని నిర్భయంగా 
చెప్పగలను.” (ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ముందు అడుగువేసినా తాము సహకరించామనీ 
గాంధీజీ తిరస్క-రిస్తూవచ్చారనీ జిన్నా వాదించారు. 

.=====ముందు మీరు “పాకిస్తాన్” ఇచ్చేందుకు అంగీకరి న్తేతప్ప, మేము మీకు 
సహాయం చేయబోమని మేము ఎన్నడూ చెప్పలేదు: నన్ను విశ్వసించండి : 
నా మిత్రులైన కాం(గెసుపార్డీ సభ్యులు ఏమనుకున్నా మేము మాతం ఆదే మా 
ఆంతిమలక్ష్యం, దానికోసం మేము పోరాడుతాము, (ప్రాణాలనుకూడా అర్చిసాము. 
ఈ విషయంలో ఎవరికీ ఎటువంటి సందేహాలూ ఉండనవసరంలేదు. (ప్రజాస్వా 
మ్యం అంతరించింది- (శ్రీ దేశాయి (ప్రజాస్వామ్యం వంటిది. మేము సంఖ్యలో 
కొద్దిమంది మాత్రమే కావచ్చు, అవునుకూడా ; కాని, మేము అనుకుంకే, 
కాం[గెనుకం కే వందరెట్లు మిమ్ములను ఇబ్బంది పెట్టగలము. ఇది బెదిరింపుకాదు. 

మీకు తెలియడం మంచిదని చెబుతున్నాను. కాని మేము ఆ విధంగా ఇబ్బంది 
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పెట్టాలని అనుకోవడంలేదు. మీరు గుర్తించగలరు. ఇప్పుడుకూడా మేము ఆ 
విధంగా చేయాలని తల పెట్టడంలేదు. భవిష్యత్తుమాట అంటారా, ఇప్పటికి దాన్ని 

వదిలేద్దాం. అందువల్ల (ప్రభుత్వానికి సంబంధించినంతవరకు ముస్లింలీగ్ విధానం 

ఇది.” 

జిన్నా ఆ తర్వాత రాజ్యాంగనిరయసభ గురించిన కాం(గెసు (ప్రతిపాదన గురించి 

(ప్రస్తావిస్తూ కాం(గెసు తమపార్తీ ఒక్క "టే భారతీయుల (ప్రతినిధి అని ఇంకా అను 

కుంటూవుందని చెప్పారు. 

దేశంలోని అన్ని పార్టీలవారికీ ఆమోదయోగ్యమైన ఆచరణయోగ్యమైన (ప్రతిపాదన 
ఏదైనా వున్నట్టయితే సరైన మార్గాన్ని సరైన పద్ధతిని సరైన విధానాన్ని ఎందుకు 
అనుసరించడంలేదని జిన్నా, కాంగ్రెసు నాయకులను (ప్రశ్నించారు. (బ్రిటిషు 
(పతుత్వం తాత్కాలిక జాతీయ (ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు వెంటనే అంగీకరించి 
నట్టయితే, ముస్లింలీగ్, (పఫధానమం (కిని ఎన్నిక చేసేందుకు కాం(గైసులోని తమ సహ 

చరులు అంగీకరించేట్టు తాము నచ్చచెప్పగలమసీ, అటువంటి (ప్రధానమం(తి, జాతీయ 
(ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయవచ్చుననీ (శ్రీ రాజగోపాలచారి చేసిన (ప్రకటన గురించి జిన్నా 
(ప్రస్తావించారు. “అయితే రాణాజీ తమతో చర్చించేందుకు (ప్రధానమంత్రిని కాగల 
నన్నెందుకు ఆహ్వానించలేదు? డెయిలీ హెరాల్డ్ లో ఎందుకు (వాయవలసివచ్చింది. ఇదేనా 
వ్యవహరించవలసిన తీరుఅని నేను నా గౌరవనీయులైన మిత్రులను అడుగుతున్నాను.” 17 

చివర, జిన్నా, వెస్రాయ్ “ఆగస్టు (పకటని గురించీ, కేంద్రంలో జాతీయ 

(పభుత్వం ఏర్పడాలన్న కాంగ్రెసు కోరిక గురించీ (ప్రస్తావించారు. 

“ఢీ భూంధాయి దేశాయి తమ ఉపన్యాసంలో రెండు అంశాల గురించే ఎక్కువగా 

మాట్లాడారు. “ప్రజాస్వామ్యం, (ప్రజాస్వామ్యం, (ప్రజాస్వామ్యం జాతీయ 

ప్రభుత్వము”, దీనివల్ల (ప్రయోజనమేమిటి, మంత్రిమండలి ఎటువంటిదై నా శాసన 

సభకు జవాబుదారీగా వుండవలనిందే - శాసనసభలో శ్రీ భూలభాయిదేశాయికి 

మూడింట రెండువంతులమంది ఎన్నికైన సభ్యుల మద్దతు వుంటుంది. కాం(గెసు 

ఆదేశాలను పాటించని కాబినెట్ సభ్యుడి పరిన్టితి దయనీయమైనది.”18 

అసలు తీర్మానంమీద ఓటింగ్ జరిగినపుడు రక్ ఓట్లతో వీగిపోయింది. అను 

కూలంగా 58 ఓట్లు మాంత్రమే వచ్చాయి. (ప్రభుత్వానికి ఇది పెద్ద ఓటమే. 

అట్లాంటిక్. ప్రణాళికల గురించి శాసనసభలో చర్చ 

1941లో కేంద్ర శాసనసభ ఆకులురాలు సమావేశంలో, బ్రిటిషు (ప్రభుత్వవు యుద్ధ 



ర్లీశ్రిరీ స్వాతంత్ర నమరంలో కేంద్ర శోసన సభ పాత్ర 

లడ్యెలు మళ్ళీ (ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. 1841 ఆగష్టు నెలలో కుదిరిన అట్లాంటిక్ 
(ప్రణాళికలో “అన్ని దేశాల (_పజలకూ తమకు ఎటువంటి (పభుత్వం ఉండాలో నిర్ణయించే 

హక్కు వుండాలనీ” సర్వంసహాధికారమూ న్వపరిపాలనా లేకుండాపోయిన (పజలక 

అవి మళ్ళీ సం్యక్రమించాలనీ బ్రిటన్ - ఆమెరికా కోరుకున్నట్టు పేర్కొన్నారు. 19 
ఆయితే చర్చిల్ కామన్సుసభలో 'నెప్టెంబరు 8వ తేదీ చేనీన ఉపన్యాసం నిరుత్సాహ 
పరచింది. అట్లాంటిక్ (ప్రణాళికలో పేర్కొన్న స్వపరిపాలనా నిద్దాంతం, నాజీ 
ఆక్రమణలో వున్న యూరోపు దేశాలకు వంర్తిస్తుందనీ (బ్రిటిమ సా(మాజ్యంలోని 
(ప్రాంతాల్లో స్వపరిపాలన ఏర్పడడమన్నది పూర్తిగా భిన్నమైన సమస్య అనీ చర్చిల్ 
సేర్క్మొన్నారు.20 

అట్లాంటిక్ _పణాళక భారత దేశానికికూడా వర్తించేట్టు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవల 

నిందని (ప్రభుత్వానికి శిఫార్పుచేస్తూ రషీద్ చౌధురి అక్షోబరు 28వ తేదీన ఒకతీర్మానాన్ని 

(ప్రతిపాదించారు. (ప్రణాళికమీద రూజ్ వెల్త్ సంతకం చేసినందువల్ల భారతీయులు 

ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూనినట్టు (శ్రీ చౌధురి చెప్పారు. “ప్రణాళిక, భారతదేశానికి 

వర్తించదని (బ్రిటిషు (ప్రధానమం(తి ఆ తర్వాత చెప్పారు. శత్రువు వాకిటదాకా 

వచ్చాడు. భారతదేశంలో పరిస్థితి తీవంగా వుండి. (బ్రిటిషువారు పట్టించుకోకుండా వుండి 

గలరు. ఇప్పటికే భారతదేశంనుంచి ఎంతో పొందారు. దావితో తృ ప్తిపడి ఊరుకో 
గలరు. మేము మా(త్రం (ప్రస్తుత పరిన్టితితో తృప్తిపడి ఊరుకోతాలము. బ్రిటిషు 
వారు వైదొలగడంతో భారతదేశంలో బానిసత్వం అంతమొందాలని మేము కృత నిశ్చ 

యంతో వున్నాము......”21 

నాగపూర్కు చెందిన గోవింద దేశ్ముఖ్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. “(ప్రణాళికతో 
భారత దేశానికి ఎటువంటి సంబంధమూ వుండరాదని (బటన్ భావించినట్టయి తే, మా 

సహాయం పొందడం ఎందుకు ?" అని ఆయన (పైళ్నించారు. చర్చిల్ వివరణను 
లాల్చంది నవల్ రాయ్, “తరువాత తోచిన కపటమైన వివరణ” అని వర్ణించారు. 
అట్లాంటిక్ (ప్రకటనలోని అంశాలు అన్ని దేశాలకూ వంర్తిస్తాయవీ. వాటిని అమలు 

వరబాలన్నదే (ప్రణాళిక ఉద్దేశ్యమపీ అమెరికాకు చెందిన కారెల్ హల్ (ప్రకటించడాన్ని 
ఆయన పేర్కొన్నారు. అన్ని దేశాలలోని అన్ని జాతులవారికీ స్వయంనిర్ణయహక్కు 
ఉండాలని (ప్రణాళికలు విస్పష్టంగా పేర్థొన్నట్టు జుమునాదాన్ మెహతా చెప్పారు. ఎంతో 
పవిత్రమైన సందర్భంలో పెట్టిన సంతకాన్ని బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చర్చిల్ 
ఉపన్యాసంద్వారా ఖండించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. (ప్రణాళికను (తో నీపుచ్చిన 

తర్వాత భారతదేశానికి మిగిలినది, (బిటిమ (ప్రభుత్వపు “ఆగస్టు పకటన” “స్వ(ప్రయో 
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జన పరులకు వీటోచేనే అధికారమూ దేళ పురో భివృద్ధికి అవరోధంగా వుండే మధ్య 
యుగంనాటి భూస్వామ్య వ్యవస్థకూ మతవాదతత్వా నికీ (పోత్సాహమూ లభించే ఈ 
బానిసత్వ ప్రకటన ఒకటే భారతీయులకు మిగిలింది. "22 

అహ్మద్ కాజ్ మి, (బిటిషు అధికారులూ భారత (పభుత్వమూ చేసిన వాగ్దానాలనూ 
వాటిని నిలబెట్టుకోకపోవడాన్నీ గుర్తుచేశారు: “బ్రిటిషు వారు భారత (పభుక్వాన్ని కపట 
నాటకంద్వారా సాగిస్తున్నా రనడంలో అసత్యంలేదు.” భారతదేశంలో రాజ్యాంగఉన్నతికి 
సంబంధించి (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వమూ భారత (ప్రభుత్వమూ అనుసరించిన విధానాన్ని ఆయన 
గర్జించారు. భారతీయులు స్వశక్తిమీద ఆధారపడవలనిందేనని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.23 

ప్రభుత్వ వాదనను వివరించే బాధ్యత ఆణే మీద పడింది. ఆయనా మరో నలు 
గురు భారతీయులూ గవర్నర్ జనరల్యొక్క కార్యవర్గ సమితికి జూలై 22వ శేదీన 
ఎన్నికయారు. ఈ నియామకానికిముందు అణే శాసనసభలో కాం(గైను జాతీయవాద 
పార్టీ నాయకులుగానూ, భారత (ప్రభుత్వ విమర్శకుల్లో ఒకరుగానూ వ్యవహరించారు. 
ఇప్పుడు ఆయన సభా నాయకులు కావడంతో సభ్యులు ముఖ్యంగా అధికారేతర భారతీయ 
సభ్యులు, ఆయన అభిప్రాయాలు ఏవిధంగా వుంటాయోనని ఆసక్తితో ఎదురు చూశారు. 

భారత (ప్రభుత్వం, అట్లాంటిక్ (ప్రణాళికలో భాగస్వామికాదని అణే చెప్పారు. 
“వణాళికమీద సంతకాలు 'చేనినవారు మాత్రమే, తాము ఏ ఉద్దేశ్యంతో సంతకాలు 
చేశారో చెప్పగలరవి” ఆయన అన్నారు. చర్చిల్ అధికారరీత్యా చేసిన (ప్రకటన 
గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన, “'... సంతకాలు చేసినవారు, యుద్ధంలో స్వాతం[త్యాన్ని 

కోల్పోయిన దేశాల గురించి (ప్రపావించి వుండవచ్చు. అది నా అభిప్రాయం. 

ప్రణాళికను భారతదేశానికి వర్తింపచేనీనాకూడా దానివల్ల పెద్ద లాభమేమీ 
వుండివుండదు. ఎందువల్లనంటే, "భారత దేశానికి ఇదివరలోచేనిన వాగ్దానం దృష్ట్యా 
అవసరమైన మార్చులతో 'మాశమే దాన్ని అమలుపరచివుండేవారు” అంటూ అణే 
సభ్యుల అభిప్రాయాలను అధికార్లకు తెలియచేసేందుకు చర్చ వివరాలన్నిటినీ తగిన 
అధికార్లకు వంపుకామని వాగ్దానం చేశారు.24 

ఓటింగ్ జరవకుండానే సభవారు తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. మున్తింలీగ్ సభ్యులు 
గవర్నర్ జనరల్ యొక్క కార్యవర్గ సమితిని విస్తృతపరచిన విధానానికీ చేశరక్షుణ 
సమితిని ఏర్పాటుచేనిన విధానానికీ నిరసనగా అక్టోబరు 28వ తేదీనుంచి శాసనసభ కార్య 
కలాపాలకు హిజరుకావడంలేదు. 

క్రిప్స్ మిషన్ _ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం 
ఈలోగా 1841 మే నెలనాటికి జైళ్ళలో సత్యాగ్రహుల సంఖ్య 14 వేలకు 
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మించింది... శాసనసభలో ఎన్. ఎమ్. జోషి, దత్త, బెనర్జి, సంత్ నీంగ్, రషీద్ 

చౌధురి, అహ్మద్ కౌట్మి వంటి సభ్యులు, (ప్రభుత్వం అజిచిచేచే విధానాన్ని మానుకుని 
రాజకీయ ఖై దీలందరినీ విడుదల చేయాలని కోరుతూ వచ్చారు. ముఖ్యంగా జోషి, 
రాజకీయ కార్యక ర్తలనేకాక, (_పేడ్ యూనియన్ - కిసాన్ నాయకులనుకూడా విడుదల 
చేయాలని కోరారు.25 1941 ఆఖరుకు ప్రభుత్వం, జవహర్లాల్ నెహూ, అబ్దుల్ 
కలామ్ ఆజాద్ తోసహా రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేనీంది. ఆ వెంటనే డిశంబరు 
7వ తేదీన జపాన్, పెర్ల్ హార్చర్ మీద దాడి జరిపింది. అమెరికా జపాన్తో యుద్దం 
(పకటించింది. జపాన్ అతిత్వరగా పురోగమించి, మలయా, సింగపూర్, బర్మాదాట్ 

భారతదేశంవరకూ వచ్చింది. మార్చి 8వ తేదీన రంగూన్ ఓడిపోయింది. పరిస్థితి 
బాగా తీవమైంది. భారతదేశం యుద్ధంలో సహకరించడం, ఆత్యవసరమైంది. 

ఈ క్రిష్ సమయంలో, యుద్ద మంత్రిమండలిలో లేబర్ పార్టీ సభ్యుడైన సర్ 

స్టాఫర్డ్ (కీన్స్ రాజకీయ [పళిష్టంభన తొలగించేందుకు భారతదేశం వచ్చారు. భారత 

దేశంలో రాజ్యాంగ ఉన్నతికి సంబంధించి యుద్ద మంత్రిమండలి (పతిపాదనలతో 

ముసాయిదా _పకటనను మార్చి 80వ దీన విడుదల చేశారు. యుద్ధం ముగినిన 
వెంటనే భారతదేశానికి కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించేందుకు ఎన్నికైన సభ్యులతో 

ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటారని (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం మొదటి 
సారిగా బహిరంగంగా (ప్రకటించింది. “ఒక కొత్త ఇండియన్ యూనియన్”ను 
సృష్టించాలన్నది (బిటిమ(ప్రతుత్వ ఉద్యేశ్యమనికూడా (ప్రకటించారు. ఈ యూనియన్లో 
ఒక డొమినియన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు అనుబంధంగా వుంటుంది. మిగతా డొమిని 

యన్లు (బ్రిటిమ (ప్రభుత్వానికి విధేయంగా ఉంటాయి, ఆయితే సరి సమానంగా వుంటాయి. 

దేశ_విదేశ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఏవిషయంలోనూ తలజగ్గి వుండనక్కర లేదు. 
రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ - పూర్తి స్వాతం[త్రానికీ సంబంధించినంతవరకు కౌం(గైను కోరు 
తున్నదావికంటె ఇది ఎక్కువనే చెప్పవచ్చు. రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభ రూపొందిచే 

రాజ్యాంగాన్ని కొన్ని షరతులకు లోబడి ఆమోదించి అమలు పరచేందుకు[విటిషు 
(పళుత్వం అంగీకరించింది. (బిటిషుఇండియాలోని ఏ రాజ్యమైనా కొత రాజ్యాంగాన్ని 
ఆమోదించక పోయినట్టయి కే (ప్రస్తుత రాజ్యాంగ వ్యవస్థనే అనుసరించవచ్చు ముందు 

ముందు' ' అనుకున్నట్టయి కే ఇండియన్ యూనియన్లో చేరవచ్చునన్నది షరతుల్లో 

ఒకటి. “అటువంటి రాష్ట్రాలతో, ఆరాష్ట్రాలు కోరినట్టయికే ట్రిటిమ (ప్రభుత్వం 
కొత్త రాజ్యాంగానికి ఆంగీక రించేందుకు సిద్దంగావుంది. అం రాష్ట్రాలకు 

ఇండియన్ యూనియన్ మోస్తరుగానే పూర్తి (ప్రతిపత్తి ఉంటుంది. ... 
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అంటే పాకిస్తాన్ కావాలన్న ముస్తింలీగ్ కోరికకు |బిటిష (ప్రభుత్వం ఆంగీకరించ 
దన్నమాట. 

కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించేవరకూ (బిటిషు (పభుత్వం భారతరక్షణ 

బాధ్యతను వహించవలసి ఉంటుందని పేర్కొంటూ, ఈ కృషిలో వెంటనే 

పాల్గొనవలనిందని భారతీయ నాయకులను ముసాయిదా (ప్రకటనలో కోరారు. 

ముసాయిదా (పకటన ఆధారంగా [కప్స్ భారత నాయకులతో సం(పైదింపులు 

(ప్రారంభించారు. ఒక ఘట్టంలో, సంప్రదింపులు బాగా సాగుళున్నట్టు కనిపించింది 
కాని చివరకు విఫలమయాయి. [క్రిప్స్ స్వయంగా సంప్రదింపులు జురుపడంలో 
సమర్ధులు కారు. ఆరీకాక ఆయనకు పెద్ద న్వేచ్చకూడా లేకపోయింది. బిటిషు 

యుద్ధ మంత్రిమండలి ఆదేశాలను ఆయన అనుసరించవలనివుంఏ . (ఈసంగ 
మనకు ఇప్పుడు తెలుస్తూవుంది) ఏదైనా ఒకరాష్ట్రం ఇండియన్ యూనియన్లో 
చేరకుండా వుండవచ్చునన్న అంశం కాం(గెను అభ్యంతరాల్లో (పధానమైనది. 

తాత్కాలిక ఏర్పాట్ల విషయమై రక్షణబాధ్యత లేకుండా చేయడంతో బాధ్యత అన్నది 
ప్రహసనంగా తయారవుతుందని కాం'గెసు భావించింది. అందువల్ల కాంగెను, 
(ప్రతిపాదనలను (తోన్పుచ్చింది. 

ముస్లింలీగ్, పాకిస్తాన్ ఏర్పాటయే అవకాశం ఉన్నందుకు సంతృప్తి వ్యక్త 
పరిచింది. కాని ముసాయిదా (ప్రకటన లక్ష్యం ఒకే ఒక ఇండియన్ యూనియన్ 
కావడమూ ఒకొదానికీంది ఎక్కువ యూనియన్లు ఏర్పాటయే అవకాశం ఇప్పట్లో 

లేకపోవడమూ మున్లింలీగ్ కు బాధ కలిగించింది. 

(కిస్స్మిషన్ విఫలమైన తర్వాత (బిటిషువారు, భారత జాతీయ ఉద్యమం గురించి 
దుప్పుచారం చేయడం (వ్రారంభించారు. అప్పటి పరిస్టితిదృష్ట్యా కాం(గెసు, 

జపాన్ దురాక్రమణ నెదుర్కొనేందుకు జరుగుతున్న కృషి కుంటుపడరాదన్న 
అభిలాష వున్నప్పటికీ (ప్రభుత్వంతో సహకరించరాదన్న విధానాన్ని కొనసాగించక 
తప్పలేదు. 

భారతదేశంలో (బ్రిటిపపాలన వెంటనే ముగియాలనీ, విదేశపాలన చెడుపు అన్న 
ఉద్దేశ్యంతోనే కాక “బానిసదేశంగా భారతదేశం తనను తాను పటిష్టంగా రకీంచుకొన 
జాలదనీ మానవాళికే బెడదగా తయారైన యుద్ధంలో తగినపా(త్ర వహించజాలదనీ” 
కాం(గెసు కార్యవర్గం తీర్మానించింది. భారత దేశంలో (బిటిమపాలన అంతంకావాలని 

కోరడంతో యుద్ధకృషిలో 'బైఐన్గాని మిత్ర దేశాలనుగాని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాం(గెను 

కోరడం లేదని స్పష్టంచేశారు. 
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తమ (ప్రతిపాదనకు ఆంగీరించవలనిందని కాం(గాను ప్రిటిమ పభుత్వాన్ని 

అర్జించింది. ఆతర్వాత ఈవిధంగా హెచ్చరించింది: 

“ఈ విజ్ఞప్తి విఫలమైనట్టయితే (ప్రస్తుత పరిన్ధీతులు కొనసాగినట్టయితే పరిస్థితి 
విషమించవచ్చునని కాం(గెను ఆందోళన పడుతూవుంది. అప్పుడు కాం(గైెను 

1920 దరిమిలా సంతరించుకున్న తన ఆహింసాయుత శక్తినంతటినీ విధిలేక 
వినియోగించవలని వస్తుంది. అటువంటి విస్తృతమైన పోరాటానికి గాంధీజీ 
నాయకులుగా వుండిడం తధ్యం” . 27 

ఇందులోని ఆంశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి కావడంచేత తీర్మానాన్ని తుదినిర్ణయం 

కోసం ఎ. ఐ.ని. ని.కి నివేదించారు. ఆగన్లు 7వ తేదీన బొంబాయిలో ఎంతో 
ఉ(ద్రిక్క వాతావరణంలో సమావేశమైన ఎ. ఐ. ని. ని. “చైనా, రష్యాల రక్షణ 
ఏంతో ముఖ్యమనీ దీనికి ఏవిధంగానూ భంగం కలుగరాదనీ, యునైటెడ్ నేషన్స్ రక్షణ 
పాటవానికి ఎటువంటి భంగమూ వాటిల్లరాదనీ కాంగైను ఎంతో ఆదుర్దాగా వున్నట్లు” 
(పకటించింది. జాతీయకొర్కెకు సంబంధించిన కార్యవర్గం తీర్మానాన్ని 

కొన్ని సవరణలతో ఏ. ఐ. నీ. నీ. ఆమోదించింది. “న్వేచ్చా స్వాతం (త్యాల 

సాధనకు సంబంధించి భారతదేశానికున్న హక్కును పొందేందుకు వీలైనంత 

విస్తృతమైన సరళిలో (ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేందుకు” అనుమతినిచ్చింది. ఈ 
విషయంలో మార్గదర్శకులుగా వుండవలనిందని గాందీజీని అర్జించింది. 28 

ఈతీర్మానాన్ని ఆగస్టు 8వ తేదీన ఆమోదించారు. ఆగన్లు 8వ తేదీ తెల్లవారు 
జామున గాంధీజీ - నెహ్రు - ఆజాద్ = పపేల్ - రాజేంధ్ర(పసాద్ - ఇతర 
నాయకులు ఆరెస్టయారు. కాం(గైను సంస్థను, చట్టవిరుద్ధమైన సంస్తగా (ప్రకటించారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం (ప్రారంభమైంది. దాన్ని ఆజిచివేనేందుకు ప్రభుత్వం 
ఏమా(తం వెనుకాడలేదు. 

శాసనసభలో చర్చ 

(ప్రజల్లో కాం(గెనుగురించి దృుప్పుచారం చేయడంలో భాగంగా భారతప్రభుత్వం , 
క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని శాసనసభదృష్టికి తేవడంలో జాప్యం చేయలేదు. 
శాసనసభ ఆకులురాలు సమావేశం నెప్టైెంబరు 14 వ తేదీన ప్రారంభమైనపుడు, 
దేశవ్వవహారాల సభ్యుడు సర్ రెజినాల్డ్ మాక్స్వెల్ ఆ మరునాడు, భారతదేశంలో 
పరిన్గితి గురించి, చర్చించాలని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 

ఎ. ఐ. వీ. నీ, ఆగస్లు 8వ తేదీన తీర్మా నాన్ని ఆమోదించిన దరిమిలా 
భారతదేశంలో తీవ్రమైన పరిస్థితి ఉత్పన్న మైనట్టు మాక్స్వెల్ సభవారికి తెలియచేశారు. 
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“ఆగస్టు 9 వ తేదీన కాంగ్రెసు నాయకులను అరెస్టు చేశారు. అదేరోజున “మాబ్ 

దౌర్జన్యం” ప్రారంభమైంది. ఒక సందర్భంలో బీహారులో తీవ్రమైన పరిస్థితి 

ఏర్పడింది. కమ్యూనికేషన్ మార్గాలు వైనిక (ప్రామఖ్యంగల (ప్రాంతాలూ వి(ద్రోహుల 

దాడికి గురయ్యాయి.” అన్నారు మాక్స్వెల్. ఈ “విద్రోహ కార్యకలాపాలు" 

ముందుగా అనుకుని చేనినవవీ హఠాత్తుగా జరిగినవి కావనీ దీనికి కారణం కాం(గనేననీ 

ఆయన తమ ఉపన్యాసంలో పదేపదే చెప్పారు. ఇటువంటి ఉద్యమం వల్ల యుద్ద 

(వయక్నాలకు అవరోధ మేర్పడుతుందనీ భారత రక్షణ నిబంధనలకింద సం(క్రమించే 

అధికొరాలను పూర్తిగా వినియోగించడంలో (ప్రభుత్వం ఏమాత్రం వెనుకాడబోదనీ 

ఆయన హె చర్చించారు. 29 

మాక్స్వెల్ ఉపన్యాసం తర్వాత ఆనేక సవరణలను (ప్రతిపాదించారు. కాం[గెసు 

(ప్రారంభించిన ఉద్యమాన్ని అణిచివేసేందుకు (ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను 

శాసనసభ ఆమోదించాలని అధికార సవరణలో కోరారు. పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని 

ఉపసంహరించుకునేవరకూ ఈచర్యలను సడలించరాదనికూడా సవరణలో పేర్కొన్నారు. 

మరొక వైపున అహ్మద్ కాజ్మి ఒక సవరణ (ప్రతిపాధిస్తూ (ప్రస్తుత విచారకరమైన 

పరిన్టితులకు కారణం, కౌం(గను గురించి దుష్పచారం చేస్తున్నవారేనని పేర్కొన్నారు. 

“యునై టెడ్ నేషన్స్కు కాంగగెసు గురించి దురభిప్రాయం కలిగేటట్టు దుష్ప్రచారం చేస్తూ 
కొంగైనునాయకులు తమ పౌర ఉల్లంఘన ఉద్యమం గురించి చెప్పేముందే, వారిని అరెస్టు 

చేయడం వల్లనే ఈపరిస్టితి ఏర్పడింది. (ప్రభుత్వం అవసర మైనదానికంటె ఎక్కువ 

గానే తన బలాన్ని (ప్రయోగించడంతో దేశంలో శాంతికి భగం కలిగింది. దీనివల్ల 

యుద్ధకృషికి అంతరాయం కలుగవచ్చు. కాం(గైెసుమీద చేసిన ఆరోపణలను 

ఖండించేందుకు కాం(గెసు నాయకులకు ఆవకాశం కల్పించడం భావ్యం. తమ 

అసంతృప్తిని తెలియచేవేందుకు దౌర్జన్యాన్ని మానుకుని అహింపాయుత మార్గాలను 

అనుసరించడం మంచిది. భారతదేశం విషయంలో బిటిషు (పభుత్వ ఉద్దేశ్యాలకు 

సంబంధించి భారతీయుల్లో విశ్వాసాన్ని కల్పించేందుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడం 

అవసరం” అని కాజ్మి తమ సవరణలో కోరారు.30 

వెంటనే స్వాతంథక్యాన్ని ఇస్తున్నట్టు (ప్రకటన చేయవలనిందని సంత్ నింగ్ 

ఒక సవరణ (ప్రతిపాదించారు. కౌం[గెసుమీద నిషేధాన్ని తొలగించి కాం(గను 
నాయకులను విడుదలచేని, ఎన్నికలు జరిపికొంగ్రెనునూ లీగ్నూ తాత్కాలిక (ప్రభు 

త్వాన్ని ఏర్పాటు చేనేందుకు ఆహ్వానించాలని కూడ సంత్నింగ్ తమ సవరణలో 

కోరారు, . 
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నియోగి, (ప్రభుత్వ విధానాన్ని ఖండించారు. దేశంలో (ప్రన్తుత పరిస్థితికి రెండు 

(ప్రధానమైన కారణాలున్నాయని చెప్పారు. ఒకటి, తమ జీవితమంతా భారత దేశానికి 
శతృవుగా వ్యవహరించిన ఒక వ్యక్తి ఇంగ్లాండులో (ప్రధానమం(తిగా ఉండడం. 
రెండు, భారతదేశంలోనే (పభుత్వ అధికారమంతా, ఎటువంటి పావభీతీ దయా 

దాకీణ్యాలు లేని కొంతమంది అభివృద్ది నిరోధకుల చేతుల్లో వుండడం. (ప్రస్తుత 
పరిన్టితికి మరొక కారణం, భారతదేశంలో (బిటిషు పాలనవల్ల అర్జికరంగంలో 

ఏర్పడిన దున్దితి. ఉద్యమాన్ని కఠినంగా అజణిచివేయడంలో వైనికులూ పోలీసులూ 
జరుపుతున్న  అమానుషకృత్యాల గురించి నియోగి ఆతర్వాత (ప్రస్తావించారు. 

“(విటిష (ప్రభుత్వానికి భారతదేశంలో తన అధికారాన్ని వదులుకోవడం ఇష్టంలేదు. 

ఈగొడవకంతా ఆదే మూలకారణం" అన్నారాయన. 31 

దేశంలో (ప్రస్తుత పరిస్టితికి (ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని మెహొతా కోరారు. 
భారతదేశంలో (బిటిషువారు మొదటినుంచీ అనుసరిస్తూ వచ్చిన విధానాన్ని వివరిస్తూ 
ఆయన భారతీయులను ఆణీచివేనీ స్వప్రయోజనాలకు వినియోగించుకోవడమే (ప్రస్తుతి 
అశాంతికి కారణమని చెప్పారు. (పైజా జీవితంలోని (ప్రధాన (స్రవంతిముంచి 
వేరుపడవద్దని ఆయన మున్లీంలీగ్కు విజ్ఞవ్మి చేశారు. 32 

పొర ఉల్లంఘనకు దిగడంలో కాం(గెను ఏదైనా పొరపాటు చేనివున్నట్టయి తే 

భారత (పభుత్వం నిజంగా పెద్ద పొరపాటే చేనందని జోషి అన్నారు. _ “కొం(గైను 

సం(పదింవులకు ఎప్పుడూ నిద్ధంగానే వుంది. (_పభుత్వంమ్యాతం బాధ్యతా 

రహితంగా (తోనీపుచ్చింది” అన్నారు జోషి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించినంతవరకు, 
కొం(గెసువారు జైళ్ళలో వుండగా పౌర ఉల్లంఘనను ఉపసంహాొరించుకో వలనీందని 

కోరడం సరిగాలేదని చెప్పారు. ముగింపుగా ఆయన ఈమాటలన్నారు: | 

“జపాన్ దాడినుంచి రక్షించుకోవడం తమ శక్తివంచన లేకుండా కృషిచేయడం 
ఈదేశపు ప్రజల విద్యుక్తధర్మం. జపాన్ దాడినుంచి రక్షించుకోవడానికి 
ఏవైక మార్గం దేళ్యప్రజల్లో ఐకమత్యాన్ని పెంపొందించడం. దేశంలో 
ఆధిక సంఖభ్యాకులైన హిందువులు, ముస్తింలకు వారు కోరుతున్న విధంగా స్వయం 

నిర్ణయ హక్కును (ప్రసాదించాలని నేను సూచిన్తున్నాను. స్వయంనిర్హియ హక్కు 
కావాలని కోరడం సబబే. ”33 | 

(పభుత్వం నిర్మాణాత్మక మైన సూచన చేయకపోవడాన్ని నవల్రాయి గర్హించారు. 

దమన విధానంతో బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని పాలించజాలదని ఆయన 
హెచ్చరించారు. 
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బెనర్జీ, హింపాకాండనూ దౌర్జన్యాన్నీ నిరనించారు. అయితే, కాం(గెనుకు 
వీటితో సంబంధం ఉందన్న దేళ వ్యవహారాల సభ్యుడి వాదనతో ఆయన అంగీకరించ 
లేదు. కాం[గెను విధానంతో తాము ఏకీభవించక పోయినఫ్పటికీ, కాం(గెసు అహింసా 

యుత విధానాన్ని విడనాడిందని, కాము అనుకోవడంలేదని బెనర్జీ చెప్పారు. (ప్రస్తుత 
పరిస్థితికి కాం(గెసు కొంతవరకూ కారణం కావచ్చు కానీ (పభుత్వ బాధ్యత అంతకంటె 
ఎక్కువగానే వుంది. కాం(గను కార్యవర్ణమూ ఎ. ఐ. ని. సి. తుది నిర్ణయాలు 
తీనుకుంటూ సమావేశాలు జరిపి కూడా మూడువారాలకు పైగా అయింది. అయినా, 

పార్టీ (ప్రతినిధులను సమావేశపరచేందుకు (ప్రభుక్వం ఎటువంటి (ప్రయత్నమూ చేయ 
లేదు. కాం(గైనుతో పాటు వివిధ పార్టీల (ప్రతినిధులనూ సమావేశపరచి అధికారంలో 
కొంతమేర దేశప్రజలకు అప్పగించవలసిందని ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.34 

(ప్రస్తుత పరిన్టీతికి (పభుత్వం తన బాధ్యత వహించక తప్పదని నామినేటెడ్ 

ఆంగ్లోఇండియన్ సభ్యు డైన (ప్రాంక్ ఆంథోని అన్నారు. “భారత (ప్రభుత్వపు సర్వ 
అధికారాలూ గల అధికార యంత్రాంగం, భారత దేశంలో స్తరించి వుంది. (ప్రజల్లో 

నిరుత్సాహం (ప్రబలి వుంది" అన్నారు ఆంధోనీ.35 [క్రిప్స్ సూచించిన (ప్రతిపాదనలను 
తిరస్క-రించినందుకు జెహంగీర్ , కాం(గైసును విమర్శించారు. దేశాన్ని బహిరంగ 
తిరుగుబాటులో దింపేముందు ఇతర రాజకీయ వర్గాల సహకారం పొందేందుకు (ప్రయ 
త్నించవలనినందుకు కూడా కాం(గనును ఆయన విమర్శించారు. 36 

శాసనసభలో జిన్నా స్థానంలో ముస్లింలీగ్ నాయకులుగా ప్యవహరిస్తున్న నవాబ్ 
జొదా లియాఖత్ అలీఖాన్ మాట్లాడుతూ, దేశ స్వాతంత్రాన్ని సాధించేందుకు కాక, 

(బిటిషు (పభుత్వం అంగీకరించిన తమకోరికను సాధించేందుకు ఈ బహిరంగ తిరుగు 

బాటును (ప్రారంభించాలని కాం(గెసు నిర్ణయించుకున్న ందుకు లీగ్ ఇది వరకే గర్హించిం 

దని తెలియ చేశారు. (ప్రభుత్వం మూడేండ్లుగా కాంగెసు పార్టీని సంతృప్తి వర 
చేందుకు (ప్రయత్నిస్తూ వచ్చిందనీ లీగ్, సహకరిస్తామన్నా అంగీకరించలేదనీ ఆరో 
పించారు లియఖత్ ఆలీఖాన్. ఆందువల్ల (ప్రస్తుత పరిన్థితి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించిక 

తన్పదని చెప్పారు. భారతదేశం స్వతంతం కావడానికీ ఒకే ఒక మార్గం, పాకి 

స్తాన్కు ఆంగీకరించడ మేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 

తమ విధానం అహింస అని కాం[గెసూ గాంధిజీ చెప్పుకోవడం బూటకమవీ 

దేశంలో గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న పోలీసు అధికార్లకు అన్ని విధాలా సహాయం 

చేయాలనీ యామిన్ ఖాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. 

1కిప్స్ భారత దేశం సందర్శించినపుడు కాం(గెసును తప్ప మిగతా అన్ని పార్టీలనూ 
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నిర్లక్ష్యం చేశారని గజ్నవీ ఫిర్యాదు చేశారు. కాం(గెసు, యావత్ భారతదేళానికీ 

ప్రాతినిధ్యం వహించ జాలదనీ ముస్లింలీగ్ కూడా భారతదేశంలోని మున్లింలందరికీ 

(ప్రాతినిధ్యం వపించజాలదనీ చెప్పారు. మున్లింలీగ్ కాక మున్లింలతో కూడిన ఇతర 
ముఖ్యమైన పార్టీలున్నాయని అంటూ గజ్నవీ, జమియత్ ఉల్ ఉల్ మా-మోమిన్_ 
ఆ(హర్-ఆజాద్ ముస్లింలను పేర్కొన్నారు. కాం[గెనులో కూడా కొంతమంది 
మున్లింలున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో 40 కోట్ల మంది సహకా 

రాన్ని పొందేందుకు (బ్రిటన్ భారతీయులకు వెంటనే అధికారాన్ని అప్పగించి, ఈ 
యుద్దాన్ని (పజాయుద్ధంగా మార్చవలనిందని ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.37 

(పభుత్వం తరపున చర్చకు సమాధానం చెబుతూ అజే, గాంధీజీనీ కార్యవర్గ సభ్యు 
లనూ అరెస్టు చేసి పరిస్థితిని తీవ్రం చేసిందని (ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టడానికి వీలులేదని 
వాదించారు. 36 

చర్చ ఆఖరున సవరణలన్నిటినీ ఉపసంహరించుకున్నారు. తీర్మానం మీద ఓటింగ్ 

జరుపకుండానే సభ వాయిదా పడింది. 

గాంధీజీ నిరశన (వ్రతం 

ఆగష్టు 9 వ కేదీనుంచీ, దేశంలో జరుగుతున్న హింసాకాండకు (పభుత్వం 
కౌం[గెసును తప్పువడుతూ వచ్చింది. (ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ ఆరోపణలను 
గాంధీజీ పూనాలోని ఆగాఖాన్ భవనంనుంచి ఖండిస్తూ వచ్చారు. అరెస్టుచేనిన 
తర్వాత గాంధీజీని ఆగాఖాన్ భవనంలో వుంచారు. కాం[గైెనునాయకులందరినీ 
అరెస్టు చేయడంతో (ప్రజలు నిగ్రహం కోల్పోయేటంత ఆ(గహం చెందారని గాంధీజీ 
"పేర్కొన్నారు. తాముచేనిన తవ్పులేమిటో తమకు తెలియచేసినట్టయి తే తాము 
సవరించుకుంటామనీ లేనట్టయితే విరాహారదీక్ష (ప్రారంభిస్తామనీ గాంధీజీ లిన్లిత్ గోకు 
చెప్పారు. అయితే వైస్రాయి, ఎటువంటి సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా తమ పాత 
ఆరోపణలను చేయసాగారు. గాందీజీ 1948 ఫిబ్రవరి 10 వ తేదీన ఇర వైఒక్క 
రోజుల నిరాహారదీక్ష ప్రారంభించారు. బేషరతుగా గాంధీజీని విడుదల చేయాలని 
కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన ప్రారంభమైంది. బేషరతుగా విడుదల చేనేందుకు 

.వైన్రాయి నిరాకరించారు. " ఒక్కొక్క రోజు జరిగినకొద్దీ దేశమంతటా విచారం 
వ్యాపింపసాగింది. శాసనసభకూడా పట్టించుకోకుండా ఉండలేకపోయింది. 

ఫిబవరి 15వ తెదిన మై(త్ర, గాందీజీ (పారంభఖించిన నిరాహారదీక్ష గురించి 
చర్శించాలని కోరుతూ శాసనసభలో ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 
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గాంధీజీ - వైస్రాయ్ మద్య జరిగిన ఉత్తర (ప్రత్యుత్తరాల గురిచి (ప్రస్తావిస్తూ మెత 
గాంధీజీని కలుసుకోకుండా వైన్రాయి పొరపాటుచేశారని చెప్పారు. “గాందీజీ 

జైల్లో చనిపోయినట్టయితే భారతదేశం ఈ పొరపాటుకు తమను ఎన్నడూ 
క్షమించటోదని (ప్రభుత్వానికి తెలుసునా? ” అని మైత్ర (ప్రశ్నించారు. గాంధీజీ 

జైల్లో మరణించడ మే జరిగినట్టయి తే, భారతదేశంలో ఏర్పడే పరిస్థితిని ఏ (ప్రభుత్వమూ 
ఎంత శక్తివంతమైనడైెనా అదుపులో పెట్టకాలదని మైత్ర (ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చ 

రించారు. 39 

టి. టి. కృష్ణమాచారి, మైత్ర తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. గాంధీజీ [ప్రారంభించిన 

నిరాహారదీక్ష బెదిరింపు అని వర్ణించినందుకు ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని గర్జించారు. గత 

అయిదువందల ఏండ్లలో భారతదేశంలో అంతటి గొప్పవ్య క్తి జన్మించలేదనీ అటువంటి 
వ్యక్తిని. ఆవిధంగా దూషించడం (ప్రభుత్వానికి తగదసీ కృష్ణమాచారి చెప్పారు. 

(పస్తుత (ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు లభించిన అవకాశాన్ని (ప్రభుత్వం వినియోగించు 
కోనందుకు ఆయన విచారం వ్యక్తపరిచారు. గాందీజీ పరిస్థితి విషమించినట్టయితే 

భారతీయులుగా వారి పరిస్థితి దాదాపు సహించరానిదే అవుతుందవి కృష్ణమాచారి 

కార్యవర్గ సమితిలోని భారతీయ సభ్యులను హెచ్చరించారు. 40 

జోషి మాట్లాడుతూ, నిరాహారదీక్ష ఫలితంగా గాంధీజీ మరణించినట్టయితే 
(బిటిషు (ప్రభుత్వానికీ భారతీయులకూ మధ్య సంభంధాలేకాక బ్రిటిష్ (ప్రజలకూ 

భారతీయులకు మధ్య సంబంధాలుకూడా శాశ్వతంగా విద్వేషపూరితమవుతాయని హెచ్చ 

రించారు. గాంధీజీని బేషరతుగా విడుదల చేసినట్టయితే భారతదేశంలో రాజకీయ 

పరిస్థితి మెరుగుపడుకుందనీ, నిరాహారదీక్ష వల్ల కలిగే ప్రమాదాలన్నీ మాయమవుశాయనీ 

జోషి చెప్పారు.4! బెనర్జీ కూడా ఇదేవిధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యవర్గ 

సమితిలోని భారతీయ సభ్యుల నిబంధనలు ఆధారంగా వ్యవహారించరాదనీ క్ల షపరిన్టీతి 

ఏర్పడిందసీ, ఫరిస్టితిక్రితగినట్టు వ్యవహరించవలసిందనీ సంత్ సింగ్ విజ్ఞప్ని చేశారు. 

గాంధీజీ జైల్లో మరణించడ మే సంభవించినట్టయి తే జైల్లో కృష్ణుడు జన్మి ంచినట్ట 

వుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. 42 

లియాఖత్ ఆలీభాన్ మా(త్రం, ఈసందర్భాన్నికూడా విద్వేషపూరితమైన రాజకీయ 

ఉపన్యాసం చేనేందుకు ఉపయోగించుకున్నారు. ఆగస్టు 8 వ తేదీ తర్వాత జరిగిన 

దానికంతటికీ కాం[గెసూ గాంధీజీ కారణమని ఆయన మళ్ళీ తప్పుపట్టారు. వైన్రాయికీ- 

గాంధీజీకీ మధ్య జరిగిన ఉత్తర (ప్రత్యుత్తరాల్లో హిందూ మున్లింల ఐకమత్యం గురించి 

పస్తావనే లేదని చెప్పారు. గాంధీజీని విడుదల చేసినట్టయితే, హిందూ ముస్లిం 
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పమన్య పరిష్కారమయే అవకాశం వుందవి తమకు హామీ ఇన్వవలసిందని ఆయన 
తమ హిందూ సహచరులను కోరారు. ' తమకు అటువంటి సూచన ఏదీ కనిపించడం 
లేదని చెప్పారు. కాం(గెసు అంగీ: రి న్తేతప్ప, మిగతా భారతీయులకు అధికారాన్ని 

అప్పచెప్పజాలమని (పభుత్వం చెబుకున్నందుకు ఆయన పభుత్వాన్ని విమర్శించారు. 

గాంధీజీని విడుదల చేయాలన్న 'కోరిక గురించి (పిస్తావిస్తూ ఆయన, మున్లింలీగ్కు 

అధికారం లేదుకనుక విడుదల చేయమనిగాని వద్దనిగాని ఆనజాలదని చెప్పారు. 43 

లియాఖక్ అలీభాన్ గాంధీజీమీద చేసిన ఆరోపణలను ఖండిస్తూ మెహ్తా గాంధీజీని 

మించిన ముస్లిం అనుకూలవాది దేశంలో మరొకరు లేరన్న సంగతి గుర్తుంచుకో వల 

నిందని చెప్పారు. 44 

తీర్మా నంమీద ఓటింగ్ జరిపించకుండానే సభ వాయిదా పడింది. 

రాజకీయ ఖై దీల విడుదలకోసం ఒ త్తిడి 

నిరాహారదీక్ష తర్వాత, భారతదేశంలో రాజకీయ (ప్రతిష్టంభన తొలగించేందుకు 
గాందీజీని ఇకర రాజకీయ నాయకులనూ విడుదల చేయాలని _పభుత్వంమీద ఒత్తిడి 
ఎక్కువవుతూ వచ్చింది. గాంధీజీని విడుదల చేయాలనీ (ప్రభుత్వమూ కాంగెసు 
ఒక సమాధానానికి రావాలనీ, కోరుతూ ముపషృయిఆయిదుమంది (ప్రముఖులు మార్చి 

9 వ తేదీన ఒక (ప్రకటన విడుదల చేశారు. (శ్రీ రాజగోపాలాచారి-భూల భాయి దేశాయి- 
సప్రు = జయకర్ _ మొదలైనవారు (ప్రకటనమీద సంతకాలు చేశారు. _వైస్రాయి 
మాత్రం అటువంటి విజ్ఞప్తులన్ని టినీ తోసిపుచ్చారు. 

' శాసనసభలో కృష్ణమాచారి, నియోగి. జోషి, నీలకంఠదాసు. అహ్మద్ కౌజ్మీ 
ఇతరులూ రాజకీయఖైదీల విడుదలగురించి చాలాసార్లు (ప్రస్తావించారు... కాని (ప్రభుత్వం 
1943 ఆంతా తన వెఖరిని మార్చుకొనలేదు. 1944 ఫిబ్రవరీ 8 వ తేదీన, రాజకీయ 
(పతిష్టంభనను తొలగించి, యుద్దకృషిని మెరుగుపరచేందుకు రాజకీయ ఖైదీలను 

విడుదల చేయాలని గవర్నర్ జనరల్కు శిఫార్చుచేస్తూ నవల్రాయ్ ఒక తీర్మానాన్ని 

(పతిపాదించారు. రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేసినట్టయితే అన్ని రాజకీయపార్టీలూ, 
సమావేశమై ఒక అంగీకార్గానికి వచ్చే ఆవకాశం వుందని ఆయన ఉద్దాటించారు. 
ఈవిషయమంతా రాస్ట్రపళుశ్వాల చేకుల్లో వుందని అనడం కళ్ళనీళ్ళు తుడవడం 
మాత్రమేనని ఆయన చెప్పారు. బభాగల్పుర్కు చెందిన క్రైలాష్ విహారీలాల్ 
మాట్లాడుతూ (ప్రభుత్వం మొదాటినుంచీ అతిగా (ప్రవర్తించిందసీ (వ్రభుత్వం తన 
విధానాన్ని సవరించుకుని (ప్రజలకు న్యాయం చేకూర్చాలనీ. (ప్రజలు నీద్ధాంతరీ త్యా 
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(పతుక్వానికి వ్యతిరేకంగా లేరసీ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలని కోరడంలేదనీ 
చెప్పారు. 

అబ్దుల్కయ్యూమ్ మాట్లాడుతూ కాం(గెనువైఖరి స్పష్టంగా వుందని చెప్పారు. 

““బిటిపువారు భారతదేకంనుంచి వెదొలగాలని మేము కోరుతున్నాం. అందువల్ల 

ఆగస్టు 8 వ శేదీనాటి తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకునే (ప్రెశ్నేలేదు. ఉపసంహరణ 
అంటూ ఏదైనా వుంపే (ప్రభుత్వమే. ఆపని చేయనలనీ వుంటుంది” అన్నారు 

క్రయ్యామ్. దేశ(ప్రజలందరి తరపునా కాం(గెసు మాట్లాడ్డానికి వీలులేదని లియా 

ఖత్ ఆలీభాన్ వాదించారు. మున్లీంల తరప్పన వారుమాట్లాడ్డానికి అసలు వీలువేదని 

చెప్పారు. కిస్తాన్ ఏర్పాటు కావాలన్న ముస్లింలీగ్ కోరికను ఆయన పునరుద్దాటిస్తూ 

“పాకిస్తాన్ ఏర్పడినపుడు స్వతం[(త్ర హిందూస్తాన్కూడా ఏర్పడుతుందన్న "జిన్నా, 
మాటలను పేర్కొన్నారు.45 

కృష్ణమాచారి, నవల్రాయి తీర్మానాన్ని సమర్థిస్తూ (ప్రభుత్వానికి ఈవిధంగా 

చెప్పారు : 

“మీరిక్కడ వున్నంతకాలం, హిందువులూ ముస్లింలూ ఒక అంగీకారానికి రారన్న 
సాకుతో (ప్రతిష్టంభన పరిషాా-రానికి అంగీకరించరు. యుద్ధ కృషి పేరుతో నాయకు 
లను ఖైదులో వుంచకండి. ఎందుకంటె మీ యుద్ధకృషి నిజానికి అర్హంలేనిది. 
మీరు యుద్ధంలో సరిగా పోరాడ్డంలేదు నాయకులను కాలనిర్ణయం లేకుండాఖై దులో 
ఉంచరాదని ఆడిగే హక్కు మాకుంది. వీరిని విడుదల చేయక తప్పదు.”*46 

జోషి - అహమద్ కాజ్మి, మెహతా చాలామంది ఇతరులూ తీర్మానాన్ని సమర్థిం 

చారు. కాని (ప్రభుత్వం సభవారు (త్రోసిపుచ్చేట్టు చేయడంలో ప్రభుత్వం విజయం 
సాధించింది. 

(పశిపజొల వారికీ ఆ మరునాడు, కలసి వచ్చింది. భారత రక్షణచట్టం అమలు 

జరుగుతున్న తీరు గురించి చర్చ జరుగాలని కోరుతూ ఆహమద్కాజ్మి ఒక సవరణ 
తీర్మా నాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఈ చట్టాన్ని అమలు పరుస్తూ (పభుత్వం, చట్టం 

మూలంగా (ప్రజలు కోల్పోతున్న న్వేచ్చనూ, హక్కులనూ వీలైనంత త్వరగా మళ్ళీ 
కల్పిస్తానుని హామీ ఇచ్చినసంగతి కాజ్మి గుర్తుచేశారు. ఈ వాగ్గానాన్ని నిలబెట్టుకో 

ఆలీ — ౧ బి 

లేదు సరికదా, ఈ భారత రక్షణ నిబంధనలు న్యాయ నిర్వహణకు అంతరాయంగా 
కూడా వున్నాయి. ఆంథోని, న్యాయవాదిగా ఈ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. 

"=. (వస్తుత వ్యవస్థలో మన మేజినే)బులకు ఏమా(త్రం 'న్వేచ్చలేదు. చేతులు కట్టుకుని 

అధికార్లు ఏంచేయమం'కే అది చేస్తున్నారు. వాళ్ళను తప్పుపట్ట్ లాభంలేదు. వ్యవవే 
mM ఇ ఇ అ 
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అటువంటిది. ..”47 _జఫరలీభాన్, లియాఖత్ ఆలీభాన్ కూడా తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. 
సభవారు 18 ఓట్లతో తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. (ప్రతికూలంగా 42 ఓట్లు పడ్డాయి. 

చాలాకాలం తర్వాత (ప్రభుత్వ వీగిపోయింది. 

బొంబాయి (పణాళిక గురించి చర్చ 

1944 నవంబరులో శాసనసభలో, భారత ఆర్థిక పథకాల గురించి ఆతి ఆసక్తికర 
మైన చర్చ జరిగింది. సోవియట్ యూనియన్లో పంచవర్ష (ప్రణాళికలు విజయవంత 
మైనప్పటినుంచీ ఆన్ని దేశాల వారి దృష్టి వాటిమీద పడింది. భారతదేశంలో ఎం. 

విశ్వేశ్వరయ్య, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను (ప్రణాళికాబద్దంగా అభివృద్ది చేయడం గురించి 
మొదట (వాశారు. 1088లో సుభాష్ చంద్రబోసు, భారత జాతీయ కాం[గెను అధ్య 

కులుగా వున్నప్పుడు భారత ఆర్థిక పునర్నిర్మాణానికి పథక రచనకు జవహర్లాల్ నెహ్రు 
అధ్యక్షతన జాతీయ (ప్రణాళికా సంఘం ఒకదాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. “మొ త్తందేశం 

స్వయం సమృద్ధమయేట్టు ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవాలనీ అయితే దీని పలితంగా 

ఆర్థిక సా(మాజ్యవాదంలో చిక్కుకుపోకుండా జా(గ_త్తపడాలనీ" భారతదేశంలో (ప్రణా 
శికల లక్ష్యుం ఇదేనని సంఘం స్పష్టంగా ేర్కొంది.48 యుద్ధంవల్లా ఆదరిమిలా 
భారత రాజకీయాల్లో గొడవలవల్లా సంఘం కృషికి అంతరాయం కలిగింది. 

యుద్దం ముగుస్తుందసీ యుద్ధం తర్వాత దేశ ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి ఒక (ప్రణాళికను 
తయారుచేసుకునేందుకు చాలా (ప్రయత్నాలు జరిగాయి. భారతదేశంలోని (ప్రముఖ పారి 

శ్రామికవేత్తలు 15 మంది ఒక (ప్రణాళిక తయారుచేశారు. దీన్ని బొంబాయి (ప్రణా 

శిక అని వ్యవహరించారు. పదిహేనేండ్లలో తలసరి ఆదాయాన్ని రెండింతలు చేనేం 

దుకూ జాతీయ ఆదాయాన్ని మూడింతలు చేనేందుకూ వీలగా (ప్రణాళికను తయారు 

చేశారు. 1944 జులైలో భారతప్రభుత్వం (ప్రణాళిక అభివృద్ది శాఖను కొత్తగా 

ప్రారంభించింది. సర్ అర్దెషిర్ దలాల్ను ఈ శాఖకు అధిపతిగా నియమించింది.. 

బొంబాయి (ప్రణాళికమీద సంతకాలు ెట్టినవారిలో సర్ దలాల్ ఒకరు. (ప్రణాళికా 

బద్దమైన అబివృద్ది వ్యతికల్లో (ప్రముఖ విషయమైంది. కాని అప్పటి .. దేశ రాజకీయ 
ధోరణులతో కలగావులగమైంది. శాసనసభలో ఈ విషయమై జరిగిన చర్చలో ఇది 

వ్యక్తమైంది. 

“దేశ (సజల సంక్షేమం దృష్ట్యా భారతదేశంలోని పెట్టుబడిదారులు తయారుచేనీన 
పదిహేనేండ్ల వథకంగురించి ఆలోచించరాద”ని (ప్రభుత్వానికి శిఫార్సుచేస్తూ జియావుద్ధీన్ 
ఖాన్ శాసనసభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశపెట్టారు. “యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత 

జాతీయ (వళుత్వం ఏర్పాటవుతుందవీ, అటువంటి (పభుత్వం ఆర్థిక విషయాల్లో దేళ 
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మంతటికీ ఆధిపత్యం వహించగలదని ఈ (ప్రణాళికను తయారుచేనినవారు భావిస్తున్నారు. 
బొంబాయి (పణాళిక వెనుకవున్న ఈ ఉద్దేశ్యాన్ని భారత్మప్రభుత్వం అమోదించినట్టు 

కనిపిస్తూవుంది” అని జియావుగ్దీన్ ఖాన్ తమ భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.49 

"పాట్నాకు చెందిన ముహమ్మద్ నేమన్, జియావుద్దీన్ఖాన్ తీర్మానాన్ని సమర్దిం 

చారు. (పణాళికపట్ల తమ అభ్యంతరాన్ని ఆయన మరింత స్పష్టంగా వివరించారు. 

“ఒక కేంద్ర - ఏకపక్ష (ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగలదన్న నిద్ధాంతాన్నీ ముస్లిం (ప్రతి 

నిధులమైన మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం”50 అన్నారాయన. (ప్రణాళికలో వ్యవసాయానికీ 
(గామ పర్మిశమలకూ ఆంత (ప్రాధాన్యం ఇవ్వనందుకుకూడా ఆయన అభ్యంతరం 

తెల్పారు. 

పంజాబుకుచెందిన షేక్ ఫజల్ -ఇ-హక్ పిరాచా ఈ అభ్యంతరాలను మరికొంత వివ 

రించారు. భారతదేశానికంతటికీ ఒకేఒక జాతీయ (ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగలదన్న 

అభిప్రాయం పదికోట్లమందితో కూడిన మున్లింజాతికి ఎన్నటికి ఆమోదయోగ్యం కానేర 

దని ఘంటాపధంగా చెప్పారు. యుద్దం తర్వాత రాష్ట్రాలు ఆర్థిక రంగంలో పాలనా 

'న్వేచ్చ కోరుతాయనీ బొంబాయి (ప్రణాళికలో తలపెట్టిన విధంగా, కేంద్ర అధికారానికి 

ఏమాత్రం తావుండదనీ ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యవపాయరంగపు అవసరాలను 

నిర్ణక్యంచేసి, దేశాన్ని త్వరితంగా పారిశ్రామికీకరణ చేనేందుకు ఎక్కువ (శ్రద్ధ వహి 

స్తున్న ందుకు ఆయన విమర్శించారు.5! 

(పభుత్వం వివిధ (వణాళికలనూ పరిశీలించి, యుద్ధం తర్వాత భారతదేశాన్ని 

ఆర్థికంగానూ, పారి[శామికంగానూ అభివృద్ధిపర చేందుకు త్వరగా ఒక నిర్ణయం తీసు 

కోవడం మంచిదని కృష్ణమాచారి కోరారు. భారతీయ పారిశ్రామిక వే తలు పరిశ్రమ 

లను నెలకొల్పుకోవాలని అనుకున్నపుడు ఎన్నో నిబంధనలకు గురికావలసివస్తూవుందనీ 

విదేశీయులకు ఎటువంటి నిబంధనలూ లేకపోవడం విచారకరమనీ ఆయన అన్నారు.52 

ఆవినాశలింగం చెట్టియార్ . ఆసలు తీర్మానానికి కాం(గెసు సవరణను (పతిపా 

దించారు. యుద్ధం తర్వాత భారతదేశపు ఆర్థికాభివృద్దికి ఉద్దేశించిన అనేక (ప్రణాళిక 

లను పరిశీలించేందుకు (ప్రభుత్వం శాసనసభలోని ఎన్నిశైన సభ్యులు పదహేనుగురికి 

మించకుండా ఓక సంఘాన్ని నియమించాలని ఆయన శిఫార్చు చేశారు. తదు (ప్రతి 

పాదనను వివరిస్తూ ఆయన, (ప్రణాళికలను తయారు చేనేటపుడు మామూలు (ప్రజొనీ 

కాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలనీ, 'మోటారుబండ్లు, యం(త్ర పరికరాలు మొదలైన పెద్ద 

పారి(శ్రామిక సంస్థలు (ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో వుండాలని -కాం(గెసు అభిపాయ 

సడుతూవుందనీ చెప్పారు.53 
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రాధాబాయి సుబ్బరాయన్, చెట్టియార్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు.  (ప్రణాశికౌబద్ధ 

మైన వురోభివృద్ధిలోరష్యా సాధించిన విజయాలగురించి (ప్రస్తావిస్తూ అమె, ఈ విష 

యంలో భారత పైభ్వుతం అ శ్రద్ధచేనినందుకు విచారం వ్యక్తపరిచారు. (ప్రభుత్వం 

(పణాళికా బద్ధమైన అభివృద్ది గురించి మాట్లాడడానికి ఒత్తిడి కారణమని (ప్రజల స్ఫితి 

గతులను మెరుగుపరచే ఉద్దేశ్యంలో మాత్రం కాదనీ ఆమె చెప్పారు.” ... (బిటిష 

గుత్తాధిపత్య పెట్టుబడిదారులకు మరింత లాభాలు చేకూ రేట్లు వారు తప్పకుండా 

(ప్రయత్నిస్తారు. దానివల్ల మన (ప్రజలకు నష్టం కలిగినా లెబ్బచేయరు. భారత 

దేశంపై సామ్రాజ్యవాద ఆధిపత్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకునేందుకు అన్ని 

విధాలా కృషి చేస్తారు” అంటూ ఆమె మహిళలు (ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి కార్య 

[కమాలతో నవభారతాపనిని నిర్మించే బృహ త్తరకృషిలో మహిళలు తమ పాతను 

వహించాలని ఉద్బోధించారు ౨ 

పెట్టుబడిదారుల ఆధిపత్యంలోవున్న సమాజవ్యవస్థలో పౌరులందరికీ సమానహక్కు 

లుండే పరిన్టితులు కల్పించడం వీలుపడదని జోషి వాదించారు. ఈ దృష్ట్యా వ్యక్తిగత 

ఆన్స్ హక్కులను బాగా పరిమితం చేయడమూ కొన్ని సందర్భాల్లో రద్దు చేయడమూ 

జరుగాలని ఆయన కోరారు.55 

(ప్రతిపక్ష నాయకులైన భూలభాయిదేశాయి చెట్టియార్ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. 

విదేశ (_పభావానికిలోనై గాని, విదేశ (ప్రయోజనాలదృష్ట్యాగాని తయారుచేనే ఏ (ప్రణాళిక 

వల్లనైనా (ప్రయోజనం వుండటోదని ఆయన పేర్కొన్నారు. పూర్తి స్వేచ్చ కలిగిన 

జాతీయ (ప్రభుత్వం మాట్రమే, చేశ్యపజల సంక్షేమానికి తగిన (ప్రణాళికను తయారు 
చేయగలదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దురదృష్టవశాత్తు భారతదేశంలో ఆ పరిస్థితి 

లేదని అన్నారు. ఏదైనా ఓక సంఘం ఏర్పాటై, (ప్రభుత్వం అ సంఘంతో సహ 

కరించేందుకు నిరాకరించినట్టయికే, అప్పుడుకూడా వారు, జాతీయ ప్రభుత్వానికి ఆమోద 

యోగ్యమైన (ప్రణాళికను తయారుచేస్తారవీ, విదేశీయుల ఆధిపత్యంలోని వర్గాలు తయారు 

చేనే _పణాళికను అది అధిగమించుతుందనీ దేశాయి పేర్కొన్నారు.552 ఆ దరిమిలా 
చెట్టియార్ సవరణను సభవారు ఆమోదించారు. 

దేశాయి  లియాఖత్ ఒప్పందం 

1944 చివరలోనూ 1945 (ప్రారంభంలోనూ భారతదేశంలో రాజకీయ (ప్రతిష్టంభన 

పరిష్కారానికి శాసనసభ స్థాయిలో (పయక్నం జరిగింది. శాసనసభలో కాంగెను 

పార్టీ నాయకులైన భూలభాయిదేశాయికీ, శాసనసభలో మున్లింలీగ్ నాయకులైన లియా 
ఖత్ అలీఖాన్ కూ మధ్య సంబంధాలు బాగుండేవి. గాంధీజీ అనుమతితో భూలభాయి 
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దేశాయి, కేం[ద్రంలో తాత్కాలిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేనే అవకాళాన్ని పరిశీలించేం 

దుకు లియాఖర్ అలీథాన్తో సంభాషణలు ప్రారంభించారు. . సంభాషణలు జరుగుతూ 

వుండగా దేశాయి గాంధీజీకి ఎప్పటికప్పుడు సంభాషణల "గురించి తెలియచేస్తూ ఆయన 

సలహాను పొందుతూండేవారు.5 చివరకు ఉభయులూ ఒక ఒప్పందం కుదుర్చు 

కున్నారు. దీనిని లియాఖత్ - దేశాయి ఒప్పందం అని వ్యవహరించారు. ఈ 

ఒప్పందం (ప్రకారం : 

కేందంలో తాత్కాలిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో కాం(గెసూ ముస్షీంలీగూ 

సహకరిస్తాయి. అటువంటి (పభుత్వాన్ని ఈ (కింది విధంగా ఏర్పాటుచే యవలని 

వుంటుంది : 

Hy శేంంద్ర శాసనసభలో కాం|గసూ, లీగ్ ఎన్నికచేనే సభ్యులు సమాన సంఖ్యలో 

వుంటారు. (నామినేట్ చేయబడినవారు కేంద్ర శాసనసభలో సభ్యులుగా వుండ 

నక్కర లేదు) 

2) అల్ప సంఖ్యాకుల (ప్రతినిధులు (ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డు కులాలూ, శిబ్టులూ) 

క) కమాండర్ - ఇన్ - చీప్. 
(సస్తుత భారత (ప్రభుత్వ చట్టానికిలోబడి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై, పరిపాలన సాగి 

స్తుంది. ఏదైనా ఒక బిల్లును శాసనసభ ఆమోదించేట్టు మంత్రిమండలి చేయలేక 

పోయినట్టయి కే, గవర్నర్ జనరల్ కుగాని, వైన్రాయికిగాని వున్న (పత్యేక అధికారాల 

సహాయంతో ఆ బిల్లును ఆమోదించే ప్రయత్నం మంతిమండలి చేయరాదు. (దీనివల్ల 

వీరు గవర్నర్ జనరల్ మీద అంత ఆధారపిడనక్క-రలేదు.) 

ఆటువంటికాత్కా-లిక (ప్రభుత్వం ఏర్పడినట్టయితే మొదట కాం్యగెసు కార్యవర్గ 

సభ్యులను విడుదల చేయాలని కాం(గెసూ లీగూ అంగీకరించారు. 

దీన్ని సాధించేందుకు తీసుకోవలసిన చర్యలను ఈ విధంగా సూచించారు : 

ముస్షీంలీగూ కాం[గెసూ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఆధారంగా కేంద్రంలో తాత్కాలిక 

(ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకావాలని తాము కోరుతున్నట్టు గవర్నర్ జనరల్ (పితిపాదించడ మో 

సూచించడ మో చేనేందుకు ఒక మార్గాన్ని అన్వేషించడం మొదటి చర్య. గవర్నర్ 

జనరల్ (శ్రీ జిన్నానూ (శ్రీ దేశాయినీ విడివిడిగాగాని ఒకటిగాగాని ఆహ్వానించినపుడు 

పైన పేర్కొన్న (ప్రతిపాదనలు చేస్తూ పపైభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయడంలో తాము సహ 

కొరిస్తామని ఆయనకు చెప్పవలనివుంటుంది. 

ఆ తర్వాత చర్య, రాష్ట్రాలలో 99వ సెక్షనును తొలగించేట్టు చూడడం, వీలైనంత 

త్వరగా రాష్ట్రాల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేయడం. ఈ ఒప్పందం మీద 
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దేశాయి లియాఖత్ ఆలీఖాన్ 1845 జనవరి 11 వ తేదీన సంతకాలు చేశారు.5” దేశాయి, 
జనవరి 20వ తేదీన వైస్రాయిని కలుసుకుని ఒప్పందం గురించి చర్చించారు. ఈ 
(పతిపాదనలను గాంధీజీ ఆమోదించారని దేశాయి వైస్రాయికి తెలియచేశారు. జిన్నాకు 

కూడా ఇది తెలుసుననీ ఆయనకూడా ఆమోదించినట్టు తాము విశ్వనిస్తున్నామనీ చెప్పారు. 

(టిటిమ (ప్రభుత్వం, రాజకీయ నాయకుల మద్దతుతో శకేం|(ద్రప్రతుత్వాన్ని నిజంగా ఏర్పాటు 
చేయదలచుకున్నట్టయితే ఇది మంచి అవకాశమని దేశాయి వైప్రాయికి చెప్పారు. 

రాజకీయరంగంలో పురో భివృద్ధికి దేశాయి సూచించిన పథకం మంచి అవకాశాన్ని 

కల్పిస్తుందని వైస్రాయి భారతదేశానికి సంబంధించిన [బిటిషు మంత్రికి సూచించినట్టు 

తెలిసింది. (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వం ఒప్పందంలోని అనేక అంశాలకు వివరణ కోరింది. 

ఈలోగా, దేశాయి - లియాఖత్ ఒప్పందం గురించి తమకేమీ తెలియదని జిన్నా 

బహిరంగంగా (ప్రకటించారు. ఆయితే దీనివల్ల దేశాయి నిరుత్సాహపడలేదు.55 
కాం(గెసు కార్యవర్గ ంకూడా 1945 జూన్లో విడుదలై న తర్వాత దేశాయి కృషిని కొట్టి 

వేసింది. 

అయిదవ శాసనసభ ఆఖరు సమావేశం 

ఇటువంటి పరిన్దితుల్లో అయిదవ శాసనసభ బడ్జెటు సమావేశం 1942 ఫిబ్రవరి 8వ 

తేదీన ప్రారంభమైంది. ఇదే ఆఖరు సమావేశంకూడా. 1044లో మో స్తరుగానే, ఈ 
ఏడాదికూడా (ప్రభుత్వ బడ్జెటు (ప్రతిపాదనల్లో చాలావాటిని కాంథగైెనుపార్టీ ముస్షీంలీగ్ 
కలినీ ఓడించాయి. 

మార్చి శవ తేదీన అబ్దుల్ కయ్యూమ్, కార్యవర్గసమితి పద్దులను 1 రూపాయకు 

తగ్గించాలని కోరుతూ ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. భారత (ప్రభుత్వాన్ని తిన్నగా 

అభిశంనించడ మే ఇది. (ప్రభుత్వం అనేక నిర్బంధ శిబిరాలను ఏర్పాటుచేసి భారత 

మాత పుక్రుల్లో ఉత్తములను విచారణ జరిపించకుండా నిర్బంధించి భారతదేశం పేరు 
(ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించారని కయ్యూమ్ ఆరోపించారు. భారత (ప్రభుత్వం 
అమెరికాలో భారత నాయకులగురించి దుష్ప్రచారం జరుపుతూవుందనికూడా ఆయన 
ఆరోపించారు.59 

1935లోకూడా (పశాంతంగావున్న కొండజాతులు నివసించే (ప్రాంతాల్లో "రాయల్ 

ఎయిర్ ఫోర్సు బాంబు దాడులు జరిపినందుకు రంగా ఈ విధంగా గర్జించారు : 

“భారత (పభుత్వం ముసోలినీకి మార్గదర్శకంగా వ్యవహరించింది. భారత 
(పకుత్వం ముపోలిసీ అడుగుజొడల్లో నడిచిందనటం సరికాదు. అయినా, 
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ఫానిజంతో నాజిజింతో హిట్లర్టోజోతో పోరాడుతున్నామని చెప్పుకునేందుకు 
(పభుత్వం ఏమా(త్రం నీగువడడంలేదు.” 60 

భారత దేశంలోని రాజ్యాంగపరమైన క్లిష్టపరిన్టితికి (ప్రభుత్వంలోని భారతీయ 
సభ్యులు కారణమన్న ఆరోపణను కార్యవర్గ సమితిలోని కామన్ వెల్త్ సంబంధాల 
సభ్యుడు ఎన్. బి. ఖరే ఖండించారు. యుద్దం విషయంలో కాం[గ్రెను విధానం 
గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన, కాంగ్రాను అన్నిటికీ నిద్ధపడిందనీ మున్లింలీగ్కు గాయ 
పరచడంచేతనవునుకాని దెబ్బతీవేధైర్యం లేదని పేర్కొన్నారు. 61 

ఖరే ఉపన్యాసంలోని ఈభాగం, లియాఖత్ అలీఖాన్ కు నచ్చలేదు. “*దెబ్బతీనేందుకు 
ముస్లింలీగ్ ఎప్పుడూ వెనుదీయదు. దెబ్బ ఏవిధంగాతీయాలో ఎప్పుడుతీయాలోకూడా 
ముస్లింలీగ్ కు బాగా తెలుసు" అని ఆయన హెచ్చరించారు. (ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న 
ఆణిీదివేనే విధానాన్ని ఆయన గొర్హించారు. “భారతీయులకు సంబంధించినంతవరకూ 

(టిటిషవారు, 1919 లో జనరల్ డయర్ వ్యవహరించిన తీరగానే ఈనాడు వ్యవహ 
రిస్తున్నారు” అంటూ లియాఖత్ అలీఖాన్, గత కొన్నేండ్లుగా భారత (ప్రభుత్వం అనుస 
రించిన విధానం వల్ల (ప్రజలు ఇబ్బందులపాలయారని పేర్కొన్నారు. కయ్యూమ్ 
(పతిపాదించిన కోత తీర్మానాన్ని ఆయన సమర్దించారు.62 

కాంగ్రెసు సభ్యులు సభలో లేనిసమయంలో కార్యవర్గ సమితిలోని భారతీయ 
సభ్యులు వారివిధులను నిర్వర్త్హించారనడాన్ని దేశాయి అవహేళన చేశారు. ఆ సభ్యులు 
వ్యవహరించినతీరు భారతదేశానికే తలవంపులుగా వుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

యుద్ధం (ప్రారంభమైన తర్వాత రూ॥ 880లను బుణంగా నేకరించినట్టు ఆర్థిక సభ్యుడు 

తెలియచేసిన సమాచారం గురించి (ప్రస్తావిస్తూ ఆయన, మనిషివిలువతో పోల్చి 
చూనినట్టయితే అది ఎంత ఆని (ప్రశ్నించారు. భారతదేశపు స్టర్లింగ్ నిల్వల మాకేమి 
టని కూడా ఆయన (ప్రశ్నించారు. భారతీయులు కరువుకాటకాలకు లోనై ఆకటి 

బాధలకు గురై చమటోడ్చిన ఫలితమే ఈసౌమ్ముఅనీ దీని గురించి (ప్రభుత్వం 

సూచించిన పరిష్కారానికి తాము అంగీకరించజాలమనీ దేశాయి చెప్పారు. 63 

చర్చ ఆఖరున తీర్మానం మీద ఓటింగ్ జరిగింది. కయ్యూమ్ కోతితీర్మానం 

61 ఓటతో సనెగింది. వ్యతిరేకంగా 58 ఓటు పడాయి. యుదం తర్వాత (పణాళి 
ణా ౧ ౧ a అ 

కలకూ అభినృద్దికీ ఉద్దేశించన పద్దులను రూ॥ 1,కి తగ్గించవలనిందని కోరూతూ మున్లిం 

లీగ్కు చెందిన ఎసాక్'వేర్ ఆమరునాడు (ప్రతిపాదించారు. కాం(గెను సభ్యులు 

కోత తీర్మా నాన్ని సమర్థించారు. తీర్మానం 59 ఓట్లతో నెగ్గింది. (ప్రతికూలంగా 48 

ఓట్లుపడ్డాయి. కాం[గెసూ మున్లింలీగూ శాసనసభలో ఈవిధంగా ఏకంకావడంతో 
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(పభుత్వ ఆ(గహానికి మేరలేకపోయింది. 

ఆతరువాత ఆర్టికవిల్లుమీద విరుచుకుపడ్డారు. మార్చి 26 వ తేదీన చర్చలో 
పాల్గొంటూ లియాఖత్ అలీఖాన్ 1941 నుంచీ మున్లీంలీగ్ ఆర్థిక బిల్లులను వ్యతిరేకిస్తూ 

వచ్చిందని “పేర్కొన్నారు. (ప్రభుత్వ అధికారంలో తమకెటువంటిపాాత్ర లేనపుడు, 

ప్రభుత్వం తన ఇచ్చవచ్చినట్టు ఖర్చు చేసుకునేందుకు నిధులను అందచేసే చాధ్యత 

వహించకాలమన్న ది ముస్లింలీగ్ వాదన. లీగ్ రాజకీయ లక్ష్యాలను ఆయన ఈవిధంగా 

పునరుద్దాటించారు: 

* 2 ==. భారత దేళావికి పూరి స్వాతంత్రం కావాలని మున్లీంలీ గ్ కోరుతూవుంది* 

దేశంలోని రెండుపెద్ద మతవర్ణాలకు _ హిందువులకూ ౬ మున్లింలకూ సమాన 

అవకాశాలు వున్నపుడే దేశంలో శాంతి నెలకొని అభ్యున్నతికి వీలుంటుందని 

మేము అభ్నిప్రాయపడుతున్నాము. హిందువులకు ముసల్మానులకూ (ప్రత్యేక 
రాష్ట్రాలుం కేతప్ప ఇది వీలుపడదు. పాకిస్తాన్ కావాలని కోరడం, భారతదేశం 

బానిసదేశంగా కొనసాగేందుకు కాదు, భారతదేశం స్వతం(త్రదేశం కావడాసకే 

ఈవిధంగా కోరుతున్నాము. ” 

లియాఖత్ ఆలీఖాన్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, తాము దేశాయితో ఎటువంటి 

రహస్య ఒప్పందమూ కుదుర్చుకో లేదని చెప్పారు. ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పారు : 

“అధ్యక్ష మహాశయా, ఇది అభూత కల్పన. మేమిద్దరమూ ఒక ఒప్పందం 

కుదుర్చుకున్నామనడ మే హాస్యాస్పదంగా వుంది. వైన్రాయి కార్యవర్గ సమితి 
లోని గౌరవనీయులై న భారతీయ సభ్యుల మోస్తరుగా మేము రాజకీయ అనాధల 

మేమీకాదు. దేశంలోని రెండు ఆతిిప్రధానమైన అఖిలభారత సంస్థల సభ్యులము 
మేమ. హిందూ - ముస్లిం సమస్యకు సంబంధించి ఎటువంటి ఒప్పంద మైనా 

కుదిరేట్టయికే అది కాం్యగెసు - మున్లింలీగ్ల మధ్య మా[త్రమే కుదరగలదు "64 

లియాఖత్ అలీ తర్వాత దేశాయి మాట్లాడారు. భారత (ప్రభుత్వం యునైెడ్ 
నేషన్స్ పాన్ ప్రాన్ సిస్కో సమావేశానికి పంపటోతున్న (ప్రతినిధివర్గం గురించి ఆయన 

(పస్తావించారు. భారతదేశం పేరుతో ఈ బృందాన్ని పంపుతున్నందుకు ఆయన 
నిరసన తెలియచేశారు. 

దేశాయి ఆ తర్వాత యుద్ధం విషయంలో భారతీయుల వైఖరి గురించి మాట్లాడారు. 

యుద్దంలో భారతదేశం పాల్గొనేందుకు కాం(గెసు పెట్టిన షరతులను (ప్రభుత్వానికి గుర్తు 

చేశారు: 
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“యుద్ధలక్ష్యైలను (ప్రకటించాలని కోరాము. ఎందుకని ? రెండవ (ప్రపంచ యుద్దం 
తర్వాత కూడా మొదటి (ప్రపంచ యుద్దం తర్వాత మో స్తరుగానే బానిసలుగా 
ఉంటామా అన్న సంగతి కనుక్కునేందుకు. మొదటి (పపంచ యద్ధంకూడా చిన్న 

దేశాల స్వాతం(త్ర్యంకోసం పోరాడినదే. ఒకసారి దెబ్బతిన్నా ంకౌబట్టి ఈసారి, 
మా పరిస్టితి గురించి తెలుసుకుందామని అనుకున్నాము. మీరు పోరాడదలుచు 

కున్నట్టయితే మీ దేశంలోనే విధులను వేకరించుకుని పోరాడండి. అంతేగాని, 
మా దగ్గరనుంచి రాబట్టుకుని, దానికి మమ్ములను గర్వపడవలనిందని కోరకండి. 
ఆ విధంగా కోరడానికి మీకు నోరెలా వచ్చింది ? పరిన్ధితి ఇది. అందుచేత ఈ 
విజయ సందేశం మీ స్వాతంథత్య విజయమూ మా దాససత్వమూ అయినట్టయి తే 
మానవులుగా మీరు ఈ సందేశాన్ని ఆమోదించజాలరు. దాన్ని చూసుకుని 

గర్వించజాలరుకూడా. మీ కార్లమీద, టోపీలమీదవున్న “V/”ని తొలగిచండి."' 

చేశాయి ఆఖరున, “యుద్దంవల్ల ఈదేశానికి ఏమి చేకూరింది? "' శాసనసభ్యుల 

మాట ఒదిబేయండి అని (పభుక్వాన్ని (ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానంకూడా 

హృదయవిదారకంగా ఈవిధంగా చెప్పారు: 

“దేశంలో కొమం ఏర్పడివుంది. అంటువ్యాధులు (ప్రబిలివున్నాయి, నగ్నదేవత 
దేశమంతటా తాండవమాడుతూ వుంది. బుణభారంతో కృంగిపోయి వుంది 

దేశం. దేశాన్ని పీల్చి సిప్పిచేయడంతో తుడిచి పెట్టినట్టయి వుంది. ఇటువంటి 
దుర్భర పరిస్థితుల్లో మేము దీన్ని ఆమోదించాలని కోరుతున్నారు. పరిన్టితులు 
ఇంత నిరాశాజనకంగా వున్నా మేము ఆశ ఏమాత్రం ఒదులుకో లేదు. 

“తండ్రీ ప్రాక్ దిశను కనికరించు 

ఆశా జ్యోతి వేలుగొందినప్పడు 

మరొక వెలుగెందుకు” 

అన్న కవితోపాటు నేనుకూడా ఆశాజీవిని. అది నెరవేరినప్పుడే మేము ఓటు 
చేస్తాం.65 

అర్థిక విల్లును సభవారు తీరస్కరించారు. ఆ మరునాడు శాసనసభ బిల్లును ఆమో 
దించవలనిందని వైవ్రాయి శిఫార్చు చేశారు. బిల్లును (ప్రవేళపెష్టేందుకు అనుమతిని 
కోరుతున్న తీర్మానాన్ని దేశాయి వ్యతిరేకించారు. దేశాయి, కొంతినేపే మాట్లాడినా 

అ ఉపన్యాసం చిరస్మరణీయమైనది. శాసనసభలో ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడలేదు 
కూడా. ఆయన ఈ విధంగా అన్నారు : 



28 స్వాతంత్ర నమరంలో కేంద శాసనసభ పాత్ర 

“బెర్లిన్ ఆత్మళుద్ధికోసం దగ్శమైపోతూవుందని మొన్న బి. వి. సి. అనౌన్నరొకరు 
గంభీరమైన కంఠంతో (ప్రకటించగా విన్నాను. దీనిలోని విగూడ అర్థం అందరికీ 
తెలిసిందని చెప్పడానికి పాహసిస్తున్నాను. బెర్లిన్ ఆత్మశుద్దికోసం దగ్గమవుతూన్న 

.ట్రయితే అంతకంటె శుద్దిపొందవలనిన సా(మాజ్య నిర్మాతలు చాలామందే వున్నారు. 

ఇంగ్లాండు స్వాతంత్ర్యాన్ని అపహరించేందుకు (ప్రయత్నించిన పాపానికి బెర్లిన్ తనను 

కాను శుద్దిచేసుకుంటూవున్నట్టయితే ఇంగ్లాండు అటువంటి అనేక పాపాలకు ఆత్మశుద్ధి 
చేసుకోవలసివుంటుంది. పాపపరిహారాన్ని చేతలద్వారా వ్య క్రపరిచే సమయం ఆసన్న 
మైంది. ఆత్మశుద్దికర్మ, సా_మాజ్యవాద పాపానికి పరిష్కారమూ, వీటిని అనౌన్సర్ 

బెర్హిన్కు మాత్రమే వర్తింపచేయలేదని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇది మంచి గుణపాఠం. 
(బ్రిటన్ కాలయాపన లేకుండా దీన్ని అనుసరించటం మంచిది. ఇకమీదట ఎటువంటి 

సాకులూ ఉండరాదు. నేను నిన్న చెప్పినట్టు మా దేశ వ్యవహారాలను (ప్రజాపతి 

నిధులమైన మేము చూసుకుంటామని స్పష్టంగా చబుకున్నాను. అందుకుగాను నిన్న 

నాతోపాటు ఓటు చేసిన సభ్యులూ నాతో పాటు ఓటు చేయకపోయినా రాజు ఆదేశాన్ని 

ఉల్లంఘించాలని కోరుతున్న చాలామందీ ఈ బిల్లును తిరస్కరిస్తున్నాం. "66 

అనుమతి తీర్మానంమీద ఓటింగ్ జరిగింది. వ్యతిరేకంగా 5? ఓట్లు రావడంతో 

వీగిపోయింది. అనుకూలంగా 50 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అంతకుముందు రోజు 

మోస్తరుగానే కాంగ్రెను సభ్యులు మున్లింలీగ్ సభ్యులూ జాతీయవాదపార్టీ సభ్యులూ 
ఏకమై వైస్రాయి శిఫార్స్పుకు వ్యతిరేకంగా ఓటుచేశారు. 

అయిదవ శాసనసభ అభరు సమావేశం ముగినింది. 1984 చివర ఎన్నికైన 
అయిదవ శాసనసభ సమావేశం చాలారోజులు జరిగింది. భారతదేశంలో రాజకీయ 

సమస్య పరిష్కారంలో భాగంగా తప్ప శాసనసభకు కొత్తగా ఎన్నికలు జరిగే అవ 
కాశం లేదు. 
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ఎనిమిదవ అధ్యాయము 

ఆఖరి ఘట్టం (1946 - 1947) 

యూరోపులో యుద్ధం 1945 మే నెలలో అంతమైంది. దీనికి ముందు వైన్రాయి 

భారతదేశానికి వంవింరందిన మంత్రితో సంప్రదింపులు జరిపేందుకు లండన్ వెళ్ళారు. 

తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జూన్ 15 వ తేదీన, కొత్త కార్యవర్గ సమితి ఏర్పాటు గురించి 
చర్చించేందుకు భారతీయ నాయకులను అహ్వానించతల పెట్టినట్టు (పకటించారు. కొత్త 

సమితిలో హిందువృలూ మున్లింలూ సమాన నిష్పత్తిలో వుంటారని తెలియచేశారు. 
వైన్రాయి, కమాండర్ ఇన్-చీఫ్ తప్ప సమితిలోని మిగతా సభ్యులందరూ భార 
తీయులే వుంటారు. (పస్తుత రాజ్యాంగానికి లోబడి అది పని చేస్తుంది. కొత్త శాశ్వత 
రాజ్యాంగం కుదిరి అమల్లోకి వచ్చేంతవరకూ తాతా్య-లిక (పభుత్వం, (బీటిషు ఇండియా 

(పళుళ్వాన్ని కొన సాగిస్తుంది. 

తమ పథకానికి ఆవ హంటా వైస్రాయి, కాం(గెసు కార్యవర్గ సభ్యులను వెంటనే 

విడుదల చేసేందుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాజకీయ (పతిష్టంభన తొలగించేందుకుద్దే 
శించిన చెన్ రాయి పథకంలోని సమావేశం జూన్ 925 వ తేదీ నుంచి జూలై 14 వ 

తేదీ వరకు సిమ్లాలో జరిగింది. మున్లింలీగ్లో సభ్యులైన ముస్లింలను మా(త్రమే 
చెన్రాయ సమితిలో చేర్చుకోవాలని జిన్నా పట్టు పట్టడ ౦లో సమావేశం విఫలమైంది. 

కౌంగగెను దీనికి అంగీక రించ లేదు. 

జులై ఆఖరుకు ఇంగ్లాండులో లేబిర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆగస్టులో 

జపాన్ ఓటమిని అంగీకరించింది. సెప్టెంబరు 19 వ తేదీన వైన్రాయి మరొక 

(ప్రకటన చేశారు. “భారత దేశంలో త్వరలో స్వయంపాలన” ఏర్పడేట్లు చూడడమే 
(బ్రిటిషు (ప్రతుత్వ విధానమని (ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇందుకు మొదటి చర్యగా, 

కేంద్ర రాష్ట్ర) శాసనసభలకు కొ _త్తగా ఎన్నికలు జరుగుకాయసీ ఆ తర్వాత రాజ్యాంగాన్ని 

రూపొందించేందుకు ఒక సంస్థను సమావేశపరుస్తారవీ (ప్రకటించారు. 

శాసన సభలకు ఎన్నికలు 
ఈ (పకటనకు అనుగుణంగా శేం|ద్ర-రాష్ట్ర) శాసనసభలకు ఎన్నికలు 1045-46 

ఫీఠాకాలంభో జరిగాయి. (ప్రజాఖిప్రాయంలో కాంగగెను, మున్లింలీగ్ రెండు పెద 
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పార్టీలుగా అవతరించాయి. కేం్యద శాసనసభలో కాం(గెను, సాధారణ నియోజుక వర్గా 
లలో 911.3 శాతం ఓట్లతో ఫ్? స్థానాలను గల్బుకుంది. ముస్లింలీగ్, 80 ముస్లీం 

స్టానాలనూ గెల్చుకుంది. ముస్లిం ఓట్లతో 86.6 శాతం ఓట్లను ముస్లింలీగ్ గెల్చు 

కుంది, రాష్ట్ర) శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాం[గసు, మొత్తం ఓట్లలో 55.5 శాతంతో 

080 స్టానాలు సంపాదించింది. ముస్లింలీగ్, మున్తిం ఓట్లలో 74.8 శాతంలో $507 

మువ్లిం స్థానాల్లో 427 స్థానాలు సంపాదించింది.2 ముస్లింలీగ్ యుద్ధ సమయంలో 

లభించిన అవకాశాన్ని బాగా వినియోగించుకునిమతపర మైన విద్వేషాన్ని వ్యావింఎ చేయ 
డంలో విజయవంతమైంది. తమ పార్టీకి ముస్తింలో ఎక్కువమంది మద్దతు వుందని 
జిన్నా ఇప్పుడు చెప్పుకో గలిగారు. దేశంలోని మ౭వాద పత్రికలతో పోరాడీ, బెంగాల్- 

పంజాబ్లలో కర్షక (పజానీకంతో సన్నిహిత సంబంధం కోసం (పయత్నించీ జాతీయ 

వాదులు (పతిఫలంగా పొందినది ఇది. 

ఈ పరిణామాలు జరుగుతూ వుండగా భారత (పజానీకంలో దౌర్హన్యవాదం పెరుగుతూ 

వచ్చింది. ఐ. ఎన్. ఏ. కు అనుకూలంగా కలకతా-బొంబాయి ఇతర నగరాల్లో 

జరిగిన _బహ్మండ మైన (ప్రదర్శనలవల్ల ఇది జాగా (పస్ఫుటమైంది. 1946 వి(బవరిలో 

బొంబాయి-క రాచి= మ।ద్రాసుల్లో రాయల్ ఇండియన్ నేవీకి చెందిన రేటింగ్లు తిరుగు 

బాటు జరుపడం వారికి తను మద్ధతు (పకటిస్తూ దేశం వివిధ (ప్రాంతల్లో కార్మికులూ 

ఇతరులూ సమ్మెలు జరుపడంవల్ల దేశ (వజుల్లో రాజకేయ ద్ద తన్యం బాగా ఎక్కువైనట్టు 
స్పష్ట మెంది. (ప్రజల్లో అసంతృప్తి (ప్రబలింది. కార్మికులూ విద్యార్థులూ పోలీసులు 

కూడా సమ్మెలు (ప్రదర్శనలు జరుపిడం (ప్రారంభించారు. ఈ అసంతృప్తి సాయుధ 

దళొల్లో, అధికార యం(త్రాంగంలో కూడా వ్యాపించింది. పైజా సమూహం జరుపు 
తున్న పోరటంలో (బిటిషు అధికార్లు ఈ ఘట్టంలో తమ దమన విధానాన్ని కొన 
సాగించలేక పోయారు. 

ఆరవ శాసన సభ 

ఈ వాతావరణంలో ఆరవ శాసనసభ 1946 జనవరి 21 వ తేదీన మొదటి సమా 
వేశం (పారంభఖించింది. సభ్యుల్లో చాలా మంది కొత్తవారు. కాంటగెసు సభ్యులు 

గాండీ టోపీలు పెట్టుకుని వెళ్లారు. ముస్లింలీగ్ సభ్యులు ఫిజ్ టోపి పెట్టుకుని బటన్ 
హోల్లో జిన్నా బొమ్మను పెట్టుకుని వెళ్ళారు. 

శరత్ చంద్రబోస్, శాసనసభలోని కాం(గైను పార్టీకి నాయకులయ్యారు. ఈయన 
విడుదల కోసం అయిదవ శాసనసభ ఎంతో పోరాడింది. అసఫలీ ఉప నాయకులయ్యారు. 
జిన్నా ఇదివరకటి మోస్తరుగానే ముస్తీంలీగ్ నాయకులయ్యారు. లియాఖత్ అలీ ఖాన్ 
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ఉపనాయకులయ్యారు. కాం(గెను-ముస్లీంలీగ్ సభ్యుల్లో చాలా మంది పరిచయస్తులు 
గావడంతో శాసనసభలో స్నేహపూరిత వాతావరణం ఉండేది. అయి అందరిలోనూ 

ఒక కొళ్త ధోరణి కనిపించింది. 

శాసనసభ సమావేశమైన మొదటి రోజునే ఎన్. బి. రంగా చర్చా ధోరణి (ప్రారం 
భించారు. జపాన్తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కూడా ఇండోనీషియా ఇండో చైనాల్లొ 
(బిటీషు (ప్రభుత్వం నిర్వహించిన నైనిక కార్యకలాపాల్లో సహకారాన్ని భారత (ప్రభు 
త్వం నిరాకరించక పోవడం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ రంగా ఒక వాయిదా తీర్మా 

నాన్ని (ప్రతిపాదించారు. శాసనసభ అభి(వాయాన్ని తెలునుకోకుండా భారత వైనికు 
లను ఈ దేశాలకు పంపడానికి (ప్రభుత్వం నిర్ణయించినందుకు కూడా ఆయన విమ 

రించారు. ఈ దేశాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం, ధనికులూ=బీదల మధ్య జరుగుతున్న 

యుద్దమని ఆయన వర్ణించారు. ఇండొనీషియాలో డచ్ సామ్రాజ్య వాదాన్నీ ఇండో 

చైనాలో (ఫెంచ్ సామ్రాజ్యవాదాన్నీ సమర్థించేందుకు భారతీయ వైనికులను ఉపయో 

గిస్తున్నందుకు ఆయన (పలుత్వ్యాన్ని గ రించారు. 

రంగాను శరత్ చం(ద్రటోన్ గట్టిగా సమర్థించారు. డచ్ వారిపట తమకున్న 

వైతికపరమైన బాధ్యత గురించి (బ్రిటిషు (పభుత్వం పదే పదే చెపుతూవుందవీ అంటూ 
బోస్, తమ అరీనంలోని తూర్పు దేశాలపై వలస ఆధిపత్యాన్ని కొనపాగించేందుకు 

పశ్చిమ దేశాలకు చెందిన ఒక స్వ్యపయోజన పరుడికి మరొక నస్వ్యప్రయోజనపరుడిపట్ల 

వున్న బాధ్యత ఇదీ అని వివరించారు. భారతదేశం మీద తమ ఆధిపత్యాన్ని కొన 

పాగించేందుశకేకాక (ఫెంచ్-డచ్-అమెరికన్ సా(మాజ్యవాద ఆధిపత్యం కొనపాగించేం 
దుకు కూడా సామ్రాజ్యవాద దళాలు పోరాటం సలువుతున్నాయని ఆయన పేర్కొ. 

న్నారు. భారత (ప్రభుత్వానికి నైతికపరమైన బాధ్యత ఏదైనా వున్నట్టయితే అది 
భారతీయులపట్ల వుందనీ భారతీయులు తూర్పుదేశాల పట్ల తమ పానుభూతివీ మద్ద 
తునూ ఏక కంఠంతో (ప్రకటించివున్నారవీ ఆయన భారత (ప్రభుత్వానికి చెప్పారు. 

కొత్తగా ఏర్పాటైన ఇండొనీషియా రిపబ్లిక్ స్వాతం(త్యాన్ని అపహరించేందుకు భారత 
వైనికులను పంపిచడంపట్ల జిన్నా తమ దిగ్భాంతిని వ్యక్తపరిచారు. (ప్రభుత్వం 

ఆబద్ధాలతో తన చర్యలను సమర్శిస్తూ వుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

కాం్యగెను - మున్లింలీగుకు = చెందినవారు చాలామంది, బిటిమ చర్యను 
గర్హించారు. వాయిదా తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. తీర్మానంమీద ఓటింగ్ జరవ 
కుండానే శాసనసభ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది, 
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జనవరి 28వ తేదిన మోహన్లాల్ సక్సేనా, డెటిన్యూలను విడుదల చేయనం 
దుకు భారత (ప్రభుత్వాన్ని ఆభిశళంశిస్తూ ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. 
డెటిన్యూలషై ఏవైనా ఆరోపణలున్నట్టయితే న్యాయస్థానంలో ఎందుకు హాజరు పరచ 

లేదని (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. (ప్రభుత్వం విచారించవలనినరోజు ఎంతోదూరంలేదని 
హెచ్చరించారు. దేశభక్తులను (ప్రభుత్వం విచారణ జరిపించకుండా దులో వుంచ 
గలదు కావి ఈవిధంగా చేస్తునందుకు ఒకరోజు విచారించవలని వస్తుందని అన్నారు, 
ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకుని డెటిన్యూలను విడుదలచేయడం మంచిదని సలహా 

ఇచ్చారు. 

ఎం. ఆర్. మపావీ తీర్మానాన్ని సమర్థించారు. జయప్రకాష్ నారాయణ్, 
రామమనోహర్ లోహియా _ సర్దార్ శార్లూల్నింగ్ కలీషర్ కృష్ణన్ నాయర్ల గురించి 
ఆయన (ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఇంగ్లండులోని లేబర్ పభుత్వం, భారత 

దేశంలోని ఈ సోషలిస్టు నాయకులను ఖైదులో వుంచేందుకు ఆయన విచారం వ్యక్త 
పరిచారు. భారతదేశంలో (ప్రజాస్వామ్య పద్దకులద్వారా సో షలిన్టు సమాజ న్భావన 

కోరుతున్న వ్వక్తి ఎవరైనా ఈదేశంలో వున్నట్దయితే ఆవ్యక్తి జయ ప్రకాశ్ నారాయణ్ 
అని చెబుకూ మసాని, 'చెచెన్యూలందరిపీ విడుదలచేయాలని (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 3 

కలతాకు చెందిన అబ్లుర్ రహ్మాన్ నిద్దికీ వాయిదాతీర్మా నాన్ని సమర్థిస్తూ, (ప్రభుత్వం 

ఐ. ఎన్. ఎ. వీబ్బందిని అంతసులభంగా విడుదలచేనినపుడు నలుగురినీ బిటిష. ఇండియా 
భ(ద్రతకోసం నిర్బంధంలో వుంచడం సబబూ న్యాయసమ్మతమూ అని ఎంత వాదించినా 
తాము అంగీక రించజాలమని చెప్పారు. 

ఈ వాయిదా తీర్మానాన్నికూడా సభవారు ఓటింగ్ జరుపకుండానే ఆమోదించారు. 

శాసనసభ అద్యకుడి ఎన్నిక 

జనవరి 24 వ తేదీన శాసనసభ అధ్యక్షుడి ఎన్నిక జరిగింది. కాం(గెసుపార్టీ, 
టి. వి. మవలంకగ్ను నామినేట్ చేయగా ముస్లింలీగ్ కౌవాన్జీ జహంగీర్ ను నామినేట్ 
చేసింది. (ప్రభుత్వం, తనతరపు అభ్యర్థి ఎవరూ లేకిపోయినా లీగ్ అభ్యర్థి విజయానికి 
బాగా (ప్రయత్నించింది. ఆఖరి కణంవరకూ అంటే జనవరి 24 వ తేదీ ఉదయం 
వరకూ (ప్రభుత్వ విప్లు లీగ్ అభ్యర్థివిజయావికి ప్రయత్నించారు. 

ఎన్నికల (ప్రచారం ముమ్మరంగా జరుగుతూ వుండగా అధ్యక్ ఎన్నిక జరిగింది. 
కాం(గెసు అభ్యర్థి మవలంకర్, మూడుఒట్ల మెజారిటీతో గెల్పారు. కాంథగెను 
బెంచీలవారు, సంతోషంతోజైహింద్ అని నినాదాలు చేశారు. ఈ ఎన్నికలో మువ్లిం 
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లీగ్ సభ్యులూ (పభుత్వపకంవారూ, యూరోపియన్లూ అందరూ కలిని కాం (గ్రెను 
అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా ఓటుచేశారు. ఈ ఎన్నిక సందర్భంగా జరిగి ఒక ముఖ్య 
విశేషం, యూరోపు బృందం తరఫున పి. జె. గ్రిఫిత్ కొత్తగా ఎన్నికైన 

ఆధ్యకలను అభినందిస్తూ ఈ శాసనసభ ముగినేలోపున పూర్తి సర్వం సహధికారం 
గల శాసనసభగా రూపొందగలదన్న ఆశాభావాన్ని వ్యకృపరచినపుడు లియాఖత్ అలీఖాన్ 
తప్ప మిగతా సభ్యులందరూ హర్షధ్వానాలు చేశారు. లియాఖత్ అలీఖాన్ మాతం 
“వీలులేదు? అని అరిచారు. 

ఐ. ఎన్. ఎ. అధికార్ల విడుదలకోసం ఒతి డి 
శాసనసభ మొదటి సమావేశంలో సభ్యులు, ఐ. ఎన్. ఎ. సిబ్బందిని విడుదల 

చేయడం గురించి చాలాసార్లు (ప్రస్తావించారు. బహదూర్గర్ శిబిరంలో ఐ. ఎన్*ఎ. 
సిబ్బందిని కూరంగా చూడడం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ దివాన్ చమన్లాల్ 
జనవరి 80 వ తేదీన ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. సుభాష్చం(దబోస్ 

నాయకత్వంలో ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీగా ఏర్పాటైన సుమారు మూడువేలమందిని 
బర్మానుంచి తీసుకువచ్చి బహదూర్:.ర్ శినిరంలో పెట్టి వారిని అమానుషంగా చూస్తున్నా 
రవి సభవారికి తెలియచేశారు. స్వాతంథత్యంకోసం (ప్రయత్నించినందుకూ తమను 
క్ఫూరంగా చూసినందుకు నిరసన తెలియచేసినందుకూ వారిని నిర్భంధంలో వుంచారని 
ఆయన పేర్కొన్నారు. 

(శ్రీ (ప్రకాశ తీర్మావాన్ని సమర్థించారు. ఐ. ఎన్. ఎ. సిబ్బందిమీద భారత 
(పేభుత్వానికి ఎటువంటి అధికారమూ నైతికంగాగాని చట్టబద్ధంగా గాని లేదని వాదించారు. 

(బ్రిటిషు (పభుత్వం వారిని ఒకవిదేశంలో అనాధలుగావదిలేనిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
(బిటిషు ఆఫీసర్లు వీరిని జపాన్కు పట్టిఇచ్చిన సంగతి నిజంకాదా అని ఆయన 
(వేశ్నించారు. “అటువంటప్పుడు వారేంచేస్తారు? అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు 
స్వదేశానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించినందుకు మనమందరమూ గర్వపడవలని వుంది. 

నిజానికి (పభుత్వం వారిని సన్మానించివుండవలనింది. దానికి బదులు (పతీకారచర్య 

తీసుకోవాలన్న భావంతో వారిని పట్టితెచ్చి (ప్రశ్నించి, హింసించి, వారిని అన్నివిధాలా 
పీల్చి పిప్పిచేస్తున్నారు. వారు తమ (పయళ్నాల్లో విజయం పొందలేకపోయారన్నది 
మనందరికీ సంతోషదాయకం” అన్నారు శ్రీ (ప్రకాశ. 5 

లియాఖత్ అలీఖాన్, తీర్మానాన్ని కొన్ని షరతులతో సమర్ధించారు. ఐ. ఎన్. ఏ.లో 
చేరినవారిలో చాలా కొద్దిమందిమా(త్రమే తమ ఇష్టానుసారం చేరారనీ అందువల్ల 
(పళుశ్వం వారిమీద ఆసలు కేసును ప్రారంభించి వుండరాదనీ అన్నారు. తమకు 



ఆఖరి ఘటం (1845 క 1947) 267 
అ 

అనుకూలంగా (ప్రచారం చేనుకూనేందుకు కాం(గను ఐ,. ఎన్. ఏ. .శైదీలను 

ఉపయోగించుకుంటూ వుందని ఆయన ఆరోపించారు. తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించిన 

గౌరవనీయులైన సభ్యులూ మరికొంతమందీ, ఐ. ఎన్ ఏ. సిబ్బందిని దేశ భక్తులుగా 
వర్ణిస్తున్నారు. అధ్యక్ష మహాశయా వీరిలో కొంతమంది, తమ పరిస్టితి మెరుగ్గా 

వుంటుందన్న ఆశతో ఈ సైన్యంలో చేరారు. మరికొంతమంది బోను నాయకత్వంలో 

తమ వర్గం వారికి, ఈ దేశంలో థ్రీ బోను వర్గం వారికి (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచే నే 

అవకాశం లభించగలదన్న ఆశతో చేరారు. ఇకపోతే మున్లింలు ఈ నైన్యంలో చేరక 

పోయినట్టయి తే ఈ సైన్యం భారతదేశానికి వచ్చినపుడు కొంతమందికి స్వాతం(త్యమూ 

మరికొంతమందికి బానిసల్వమూ లభించగలదన్న భయంతో మున్తింలు ఈ నైన్యంలో 

చేరారని కేప్టన్ అబ్లుర్రషీద్ తమ (ప్రకటనలో పేర్కొన్న సంగతి మనకు తెలుసు”. 6 

లియాఖతలీ ఖాన్ వారికి మున్తింలీగ్ తరపున సానుభూతి వ్యక్తపరిచారు. తీర్మానం 
భ వాయిదాపడేవరకూ చర్చ జరుపుతూనే ఉన్నారు. 

1946 ఫ్రిబవరి శవ శేదీన పండిత గోవింద మాలవ్యా ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్టారు. ఐ. ఎన్. ఏ.కు చెందిన ఆఫీసర్లు నిబ్బందిమీద జరుపుతున్న విచారణను 

రద్దుచేయాలనీ, ఇతర రాజకీయ ఖైదీలందరినీ విడుదల చేయాలని తీర్మానంలో కోరారు. 

ఐ. ఎన్. ఏ. ఆఫీసర్లూ నీబ్బందీ భారతీయుల గౌరవాన్ని చూరగొన్న వీరులనీ, 

(పభుత్వం భారతీయుల ఆభిప్రాయాలను మన్నించాలనీ మాలవ్యా కోరారు. జయ 

ప్రకాశ్ నారాయణ. అచ్యుత పట్వర్భన్ వంటి నాయకులు నిర్బంధంలో వున్నంతకాలం 

సహకారం గురించీ సుహృద్భావం గురించీ మాట్లాడటం నిరుషయోగమేకాక నిష్పల 

మైన విల్లచేష్టయే కాగలదని ఆయన వాదించారు.” 

ఠాకుర్ దాను భార్గవ, గాడ్గిల్, శశాంకశేఖర్ సన్యాల్, డి. పి. కర్మారగ్రార్ ఇత 

రులూ మాలవ్యాను సమర్థించారు. 

శరత్చంద్ర బోసు, ఈ విషయమై చాలా జాగా మాట్లాడారు. ఏఐ. ఎన్. ఏ.కు 

చెందిన వేలాదిమంది సిబ్బంది భారతదేశ స్వాతం(త్యం కోసం పోరాడిన యోధులుగా 

చిరస్మరణీయులని ఆయన చెప్పారు. భారతీయుల దృష్టిలో షానవాజ్థానుకూ, 
అబ్బుర్ రషీద్కూ భేధంలేదని ఆన్నారు వారందరినీ బేషరతుగా విడుదలచేయాలని 

ఆయన (ప్రభుక్వానికి విజ్ఞ స్తీ చేశారు. 

అసఫలీ తీర్మానాన్ని సమర్శిస్తూ ఐ. ఎన్. ఏ. ఆఫీసర్లమీద జరుపుతున్న విచారణ 

వల్ల ఒక సంగతి స్పష్టంగా తెలుస్తున్నదని చెప్పారు. భారతీయనెన్యం ఎంతబాగా 

వ్యవస్థీకృత మైనది అయినప్పటికీ, పరిణామాలను లెకగాచేయకుండా పోరాడేందుకుగానీ, 
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ప్రాణాలర్చించేందుకుగాపీ వారిలో ఉత్సాహం లోసించిందవి ఆయన పేర్కొన్నారు. 
భారతీయ వైవ్యం, పోరాటం సల్పేందుకు ఎప్పుడూ ,పేరేపణ యేదీ వారికి కనిపించ 

లేదు. కాని, ఐ. ఎన్. ఏ.కి చెందిన ఆఫీసర్లూ నీబ్బందిమా(త్రం సమయం వచ్చి 

నవుడు తమదేశంకోసం, ఆతి (ప్రతికూల పరిన్థితుల్లోకూడా పోరాడ్డానికి వెనుదీయలేదని 

ఆయన చెప్పారు. “జపాన్ చేతుల్లో కీలుబొమ్మలుగా పనిచేయటానికి ఐ. ఎన్. ఏ.ని 
యేర్పాటు చేయలేదు. అసలు ఐ. ఎన్. ఏ. విషయాన్నంతటిపీ త్వరలో అధికారం 
లోకి రాబోతున్న కొత్త (ప్రభుత్వానికి వదిలేయవలనింది. భారతి దేశంలో అధికారం, 

చేతులు మారటోతూవుందని వింటున్నాం. ఇది జరిగినదాకా (ప్రభుత్వం ఎందుకు వేచి 
వుండలేకపోయింది” అని అసవలీ వతుక్వాన్ని (_పశ్నించారు.9 

జిన్నా మాట్లాడుతూ ఐ. ఎన్. ఏ. విషయంలో (ప్రభుత్వం పెద్ద పొరపాటుచేసిందని 
చెప్పారు. “విచారణ అంతా జురిపీనవతర్వాత న్యాయస్థానం, తీర్పూ. శికె యిచ్చిన 

తర్వాత, (ప్రభుత్వం అందరివీ ఆ మరుక్షణమే విడుదలచేయటం హాస్యాస్పదంగావుంది. 

అసలు విచారణ (ప్రారంభించకుండా వుండవలనింది. రషీద్ అమానుషంగా (ప్రవ 
ర్హించారని నేను అనుకోవడం లేదు. షానవాట్. ఇతరులకంటె రషీద్ అపరారి 
ఏమీ కాడు.” 

“సమయం వచ్చినవుడు పాకిస్థాన్లో నా వైన్యం, ఫలితాలు ఎటువంటివైనా విధేయ 
తతోవుంటుంది. ఒకవేళ ఆ విధంగా లేనినాడు చెనికుడుగావీ, ఆఫీసరుగానీ, 

పొరుడుగావీ వారికి విల్లియం జాయిన్, జాన్ అమెరీలకు పట్టినగతే పడుతుంది" 10 
ఐ. ఎన్. ఏ.కి చెందిన నీబ్బందివీ, ఆఫీసర్లనందరినీ విడుదల చేయాలని జిన్నా 

కోరారు. 

శ్రీమతి అమ్ముష్వామినాధన్ తీర్మానాన్ని సమర్థిస్తూ భారతీయుల అభిమానాన్నీ, 
గౌరవాన్నీ చూరగొన్న వేలాది దేశభక్తులము బేషరతుగా విడుదలచే వే తప్ప. రాజకీయ 
సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైన శాంతియుత వాతావరణం ఏర్పడబోదవి చెప్పారు. 
అసలు ఎవరినైనా దేశ(దోహులని పేర్కొనే అధికారం (ప్రస్తుత (ప్రభుత్వావికిలేదని మణి 
భెన్ కారా చెప్పారు. దేశద్రోహ నేరానికి ఎవరిమీదైనా విచారణ జరిసించేహక్కు. (ప్రస్తుత 
1(వళుత్వం (ప్రజలనుంచి పొందలేదని ఆమె వాదించారు. 

ఈ తీర్మానంమీద, ఈ సమావేశంలో మూడురోజులు చర్చ జరిగింది, ఆ తర్వాత 
సమావేశంలోకూడా కొనపాగింది. ఆ తర్వాత నమావేశంలోకూడా లియాఖక్ ఆలీఖాన్ 
ఆవ్పటికి శాక్కాలిక (వభుత్వంలోచేరిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సూచించిన మీదట 
చర్చను ఆ తర్వాత సమావేశానికి వాయిదావేశారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఐ. ఎన్. ఫీ, 



ఆఖరీ ఘట్టం (1946 - 1947 ) 269 

నీబ్బందినీ, ఆఫీసర్లనూ విడుదలచేయాలని శాసనసభ్యులు కోరుతున్నట్లు స్పష్షం 
au అ ల 

అయింది. 

రాయల్ ఇండియన్ నేవీ (నౌకాదళం) తిరుగుబాటు గురించి చర్చ : 

ఆరవ శాసనసభ దృష్టిని: ఆకర్షి ంచిన మరొక ముఖ్య సంఘటన రాయల్ ఇండియన్ 

నేవీ తిరుగుబాటు. ఇండియన్ నేవీ అధికారం రేటింగు (ఆనధికారపూర్వకంగా నియ 
మింపబడిన నైవికులు) ల విషయంలో అనుసరిస్తున్న విధానంవల్ల తలఎ త్తిన తీవపరిన్దితి 
గురించి చర్చించాలనికోరుతూ అసఫలీ ఫ్మిబవరి 22వ తేదీన ఒక వాయిదా తీర్మానాన్ని 

(వతిపాదించారు. నొకాదళంలోని చిన్న పిల్లలపట్ల అధికార్లు వ్యవహరిస్తున్న తీరును 
ఆయన గర్జించారు. ఈ విషయంలో రక్షణ సలహా సంప్రదింపుల సంఘాన్ని సంప 

దించాలని ఆయన సూచించారు. మొత్తం సమస్యనంతటినీ (ప్రజాప్రతినిధులకు నివే 

దిన్తున్నారనీ వారి సలహాతో యుద్దశాఖ భవిష్యత్తులో అనుసరించవలనిన విధానాన్ని 
రూపొందిస్తుందవీ. తిరుగుబాటు జరుపుతున్న రేటింగులకు తెలియచేయవలనిందవి 

అసభలీ కోరారు. 

ఆ మర్నాడుకూడా కొనసాగిన చర్చలో పాల్గొంటూ అసఫలీ వైన్యంలో సమ్మెలవల్ల 

జరిగే (పమాదాల గురించి తమకు పూర్తిగా తెలుసునని చెప్పారు. ఆయితే ఈ 

సమ్మెకు ఎవరు బాధ్యులని ఆయన (ప్రశ్నించారు. "(ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నిగ్రహించు 

కుని ఉండడం ఎంతో కష్టమే అయినా వీలయినంత నిగ్రహంతో వ్యవహరించాలనీ 

నేను కోరుతున్నాను. బభారతనౌక త్వరలో ఒడ్డుకు చేరుకోటోతూ వుంది ఆని నాకు 

తెలును కనుక నేను నిగ్రహించుకోగల్లుతున్నాను. "12 

శరత్చంద్రబోస్, ఆసఫలీ నూచనను సమర్థించారు. బొంబాయి - కరాచీల్లో 

పరిస్టితి విషమిస్తూవుందని పేర్కొంటూ ఆయన (పభుత్వం అరతికా(గ త్తగా వ్యవహరిం 

చాలని కోరారు. 

సడ్డార్ మంగల్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, సర్దార్ వల్లభాయి పటేల్ కృషివల్ల రక్తపాతం 

జరుగకుండా ఆగెందనీ దేశం ఆయనకు బుణపవడివుందవీ పేర్కొన్నారు. భారత 

(పభుత్వం ఆ(శ్రద్ద చేయరాదనీ విచారణ వెనుకవున్న పరిస్థితులను అర్ధంచేనుకోవల 
నిందనీ ఆయన (ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. యుద్దశాఖ అనుసరిస్తున్న జాతి విచక్షణ దీని 
కంతటికీ మూల కారాణమని చెప్పారు. 

రేటింగులలో తమకు భద్రతలేదన్న భావమే ఈ అలజడులకు (ప్రధాన కారణమని 

మపాని పేర్కొన్నారు. ఒకవైవున వందలాది బారతీయ ఆఫీసర్లనూ వేలాది భార 
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తీయ రేటింగులనూ నాకొదళంలో నుంచి పంపివేస్తూ మరొక వైపున బిటిషము రాయల్ 
నేవీకి చెందిన 800 మంది ఆఫీసర్లను భారతదేశానికి తరలిస్తున్నట్లు ఆయన తెలియ 
చేశారు. నౌకాదళ కేంద కార్యలయానికి ఈ ఇబ్బందుల గురించి చాలాకాలంగా 
తెలుసునవీ అయినా పట్టించుకో లేదనీ ఆయన ఆరోపించారు. “పరిస్టితి అదుపులో 
వందనీ (ప్రభుత్వ గౌరవ్యపతిప్టలకు భంగం కలుగలేదనీ శాసనసభకు చెబుతూ 
వుచ్చారు. అన్ని పార్టీల జాతీయనాయకులూ అధికార్ల ఆడేళాలను సమర్దించినందువల్ల నే 

పభుత్వ: పేరు (ప్రతిష్టలకు భంగం కలుగలేదు. అయినా ఈవిధంగా పాధించిన 
విజయం ఎందుకు ? రేటింగ్ ల నిజమైన ఇబ్బందులను తొలగించి వారి ఆత్మాభిమానాన్నీ 

దేశభ క్తిసీ గుర్తించగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను” అన్నారు మపాని. 13 

రేటింగుల ఇబ్బందుల గురించి తెలునుకోవడానికిగాని, వాటిని సరిదిద్దేందుకుగాని 
(పభుత్వం (ప్రయత్నించనందుకు లియాఖత్ అలీఖాన్ విచారం వ్య క్రవరిచారు. (వభుత్వం 

మత్తు ఒదలించుకుని, _పజాభిప్రాయాన్నీ శాసన సభ్యుల అభిప్రాయాలనూ మన్నించా 
లని కోరారు. 14 

ఈ వాయిదా తీర్మానం మీద రెండు రోజులపాటు చర్చ జరిగిన తర్వాత, సభవారు 

74 ఓట్లతో ఆమోదించారు. (పతికూలంగా 40 ఓట్లు పడ్డాయి. 

| మంతి మండలి బృందం పథకం 

రాయల్ ఇండియన్ నేవీ తిరుగుబాటూ, సానుభూతి సమ్మెలూ ఉధృతంగా ఉన్న 
పుడు (ప్రధాన మంతి శ్రీ అప్లే, వ్విబవరి 19 వ తేదీన, కామన్స్ సభలో ఒక 

(ప్రకటన చేశారు. రాజ్యూంగ-రాజకీయ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మంత్రిమండలి 
బృందాన్ని భారత దేశానికి పంపడానికి (పభుత్వం నిశ్చయించుకున్నట్టు ఈ (ప్రకటనలో 

పేర్కొన్నారు. భారతదేశానికి సంబంధించిన మంతి లార్డ్ పెధీక్ లారెన్స్, 

స్టాఫర్డ్ (కివ్స్, ఏ. వి. ఆలెగ్డాండర్ , మార్చిలో భారతదేశం చేరుకున్నారు. భారతీయ 
నాయకులతో సుదీర్హ చర్చలు (ప్రారంభించారు: రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించేందుకు 

(ప్రాతిపదిక విషయమై కాం్యగెసూ-లీగ్ ఒక ఆంగీకారానికి రాలేకపోవడంతో మంతి 

మండలి బృందం, మే నెల 16 వ తేదీన తన పధకాన్ని (పకటించింది. 

రాజ్యాంగ రూప కల్పనకు తమ (పతిపాదనలో భాగంగా మంతి మండిలి 

బృందం, రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభను నియమించాలని శిఫార్పు చేసింది. ఇటీవల 

ఎన్నిశైన రాష్ట్ర) శాసనసభలు రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ సభ్యులను ఎంచుకోవాలని (ప్రతిపా 
దించారు. వివిధ రాష్ట్రాల _పజులకు (ప్రాతినిధ్యం వుండేందుకుగాను, 
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బి 

1) ఒకొక్క రాష్ట్రానికి జనాభాకు తగినట్టు పదిలక్షల మందికి ఒకరు చొప్పున 

స్రానాలను కేటాయించడం. 

2) ఈ సీట్లను (పతి రాష్ట్రంలోని జనాభాకు తగినట్టు (ప్రధాన మత వర్గాల మధ్య 
విభజించడ౦. 

3) ఒక్కొ-కగ్రా రాష్ట్రంలో ఒకొ్కాకగా మతానికి కేటాయించిన (ప్రతినిధులను 

శాసనసభలోని ఆదే మతానికి చెందిన సభ్యులు ఎన్నుకోవడం చేసినట్టయితే మంచిదని 

భావించారు. ఎన్నికల కోసం, బృందం, మూడు (ప్రధాన మత వర్గాలను మాత్రమే 
గుర్తించింది. సాధారణ, ముస్లిం, శిల్లు. సాధారణ వర్గంలో వుస్టింలూ శిఖులూ 

కాని వారందరూ వస్తారు. 

రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభకు ఎన్నికలు 
లు 

బృందం పథకం గురించి వాదోపవాదాలు ఆలఎత్తనప్పటికీ కాం్యనగసూ లీగూ కూడా 
రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభకు ఎన్నిరల కోసం సన్నాహాలు చేసుకోవడం సాగించాయి. 

1946 జులై ఆఖరుకు ఎన్నికలు పూర్తయాయి. రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో 
(బిటిషు ఇండియన్ రాష్ట్రాలకు 296 స్థానాలున్నాయి. వీటిలో 205 స్థానాలను 

కౌం్యగెసు గెల్చుకుంది. సాధారణ స్టానాల్లో తొమ్మిదింటిని తప్ప మిగతా అన్నింటినీ 
కౌం(గెసు గెల్చుకుంది. ముస్లింలకు కేటాయించిన 78 స్థానాల్లో లీగ్, 78 గెల్చుకుంది. 

శిభ్ధు స్థానాలు కొంత కాలం ఖాళీగా వున్నాయి. 

మతోన్మాదం 

ఇదంతా జరుగుళూ వుండగా మతపరమైన సంఘర్షణ ముమ్మ రమవుతూ వచ్చింది. 

ముస్లింలీగ్ ముందు అనుకున్న విధంగా ఆగస్టు 16 వ తేదీని, దేశమంతటా "ప్రత్యక్ష 
కార్యచరణ దినంగా” పాటించింది. కలకత్తాలో మతపరమైన హత్యాకాండకు ఒడి 

గట్టింది. దరిమిలా తూర్పు బెంగాల్ బిహార్లలో తీవమైన కొట్లాటలు జరిగాయి. 
ఐ. ఎన్. ఏ, ప్రదర్శనలూ తంతి తపాలా సమ్మె, రాయల్ ఇండియన్ నేవీ తిరుగు 

బాటూ సందర్భాల్లో (పజాఉద్యమాలు జరిపినపుడు మత సామరస్యాన్ని (ప్రదర్శించిన 

భారత దేశం, మంత్రిమండలి బృందం పథకిం ఫలితంగా మతపరమైన హత్యా 

కాండలో మునిగి పోయింది. 

శాసనసభపా[త్రమీద ఫలితం 

వెపైంబరు 2 వ తేదీన కాంగ్రెసు తాత్కాలిక (పభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 
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ఆతర్వాత కొన్నివారాలకే అక్టోబరు 26 వ తేదీన లీగ్ సభ్యులు చేరారు. 

కాం(గైనునాయకులూ లీగ్ నాయకులూ కాక్కాలిక (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో 

శాననపథ (బ్రిటిషు సా(మ్రాజ్యవాదానికీ భారత జాతియవాదానికీ మధ్య సంఘర్షణకు 

వేదికగా ఉండడం ఆగిపోయింది. ఐ. ఎన్. ఎ. నీబ్బందిని విడుదల చేనే విషయంలో 

ఇది స్పష్టంగా తెలినింది. ఐ. ఎన్. ఎ. ఖైదీలను వెంటనే విడుదల చేయాలని 
కోరుతూ అబ్లుల్ గనీథాన్ 1947 వి(బవరి 18 వ తేదీన ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదిం 

చారు. ఈ విషయమై ఆరవ శాసనసభ మెదటిసారి సమావేశ మైనప్పటినుంచీ 
సుదీర్హమెన చర్చ జరుగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు (ప్రభుత్వంలో వున్న నాయకులు 
చాలా మంది ఈ విషయమై ఎంతో గట్టిగా మాట్లాడివున్నారు. గనీఖాన్ తీర్మానంమీద చర్చ 
పారంభమైనపుడు చాలామంది సభ్యులు, ఉదాహరణకు గవీఖాన్. అహ్మద్ ఇ. ఎచ్. 

జాఫర్, (శ్రీమతి స్వామినాధన్ , శశాంక శేఖర్ సన్యాల్, మాట్లాడుతూ, (ప్రజా 

(వకుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి కొన్ని నెలలైనా ఐ. ఎన్. ఎ. నిబ్బందిని ఇంకా 
విడుదల చేయనందుకు విస్మయం (ప్రకటించారు. పండిత బాలకృష్ణ శర్మ ఈమాట 

లన్నారు. 

“ఐ. ఎన్. ఎ. నీబ్బందిని విడుదల చేయాలవి మనమందరమూ కోరుతున్నాము. 

అయికే మనం ఒక ఏడాద్యికితం మాట్లాడినట్టు ఇప్పుడు మాట్లాడలేం. (ప్రజా 

ప్రభుత్వం ఆధికారంలోకి పచ్చి ఎనిమిది నెలలైన సంగతి నిజమే. ఏడు నెలలుగా 
సంకీర్ష (ప్రభుత్వం పని చేస్తున్నది. పండిత నెహ్రు, లియాఖతలీఖాన్, 
ఐ. ఎన్. ఎ. నిబ్బందిని విడుదల చేయలేకపోయారూ అంటే ఏదో పెద్ద అడ్డంకి 

వుండి వుంటుంది. వారు ఈ విషయంలో ఒకనిర్ణయం తీనుకోక పోవడానికి 

బలీయమైన కారణం ఏదో ఉండి వుంటుంది. పండిత నెహ్రును దుయ్యబట్టి 

లాభంలేదు.” 15 

మారిన పరిస్దితిలో మరొక విశేషం శాసన సభ్యులు మొత్తంమీద (ప్రభుత్వ చర్యల 
విషయంలో తమ తమ పార్టీలకు అమగుణంగా వ్యవహరించారు, అంటే ఒక 

సభ్యుడు ఏదైనా చర్యను (ప్రతిపాదించినపుడు, ఆసభ్యుడి పార్టీ దృష్ట్యా మిగతా సభ్యులు 
వ్యవహరించేవారు. 1947 లో బడ్జెటు చర్యల పందర్భంగా ఇదిబాగా (ప్రన్ఫుటమైంది. 

ఆర్థిక సభ్యుడు లియాఖతలీఖాన్ (ప్రతిపాదించిన బడ్జెబులో వాణిజ్య జునాభాలమీద భారీ 

పన్నులను విధించారు. భారతదేశంలోని విపరీతమైన అసమానతలను తగ్గించేందుకు 
తామ ఈవిధంగా చేసినట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు. బడ్జెటులోని కొన్ని అంకాలపట్ల 

నభలోని అన్ని పడొలవారూ హర్షం వెలిబుచ్చిన సంగతి నిజమే, కాని ముస్లింలీగ్ 
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పభ్యులుమా(తం, లియాఖత్ ఆలీఖాన్ సమర్పించినది కాబట్టి బడ్జెటును వూర్తిగా సమర్థిం 

వారు. కొం(గెసు సభ్యుల్లో చాలామంది, ఈ బడ్జెటును కాం(గెసు పార్టీకి ఇబ్బంది 

కలిగించేవిధంగా ఆర్థిక సభ్యుడు తయారుచేశారని భావించారు. 16 

దేశ విభజనకు దారి 

ఈలోగా రాజ్యాంగనిర్ణయసభ విషయమై (ప్రతిష్టంభన కొనసాగింది. డిశంబరు 
9వ తేదీన సమావేశం కావలనివున్న రాజ్యాంగ నిర్భయసభ చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు 
లీగ్ ఇంకా నిరాకరిస్తూనే వుంది. ఒకవైపు రాజ్యాంగనిర్ణయ సభలో పాల్గొనేందుకు 
నిరాక రిస్తూ కాత్కాలిక (ప్రభుత్వంలో పాల్గొనడం పరస్పర విరుద్ధంగా వుందని కాం(గెసు 

వాదించింది. డిశంబరులో లండన్లో ఒక సమావేశం జరిగింది. దీనికి ఆట్లీవేవెల్, 
నెహు, జిన్నా. బల్ దేవ్నింగు హాజురయారు. సమావేశంవల్ల ఫలితమేమీలేకపోయింది 

కొని, (బిటిమ (ప్రభుత్వం డిశంబరు 6వ తేదీన ఒక (ప్రకటన విడుదలచేసింది. దానిలో 
ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు: 

“భారతీయులలో ఎక్కువ మంది పాల్గొనని రాజ్యాంగ నిర్షియసభ రాజ్యాంగాన్ని 
రూపొందించినట్టయి తే దేశంలో ఆందుకు అంగీకరించని (పాంకాల్లో అ రాజ్యాం 

గాన్ని బలవంతంగా (వ వేళ పెట్టాలని (బిటిము (ప్రభుత్వం తల పెట్టదు. కాం(గెము 

కూడా అదే విధంగా అభిప్రాయపడుతున్నట్లు తెలియచేసింది. "17 a 

(బ్రిటిషు (పభుత్వం, భారత దేశాన్ని విభజించే దృష్టితో ఆలోచిస్తూ వుందని దీనివల్ల 

తెలిసిపోయింది. ముస్లింలీగ్కు ఇప్పుడు వీలు లభించింది. కొంతకాలం వరకూ 

మొండిగా వ్యవహరి వేచాలు. 

రాజ్యాంగనిరయసభ డిశంబరు శవ తెదీవ సమావేశమైంది. మున్లింలీగ్ సమా 
వేశానికి హాజరుకాలేదు. ఆయినా సభ తన కార్య(క్రమాన్ని కొనసాగించింది. సభలో 
మిగతా అందరికంబ వయస్సులో పెద్దవారైన సచ్చిదానంద సిన్హాను తాత్కాలికంగా 

ఆధ్యకలుగా వ్యవహరించ పలనిందని కోరారు. రాజేంద్రప్రసాద్ సభాధ్యతులుగా 

ఏక(గీవంగా ఎన్నికయారు. నెహ్రు “లక్యొల తీర్మానాన్ని” (ప్రతిషాదించారు. చర్చ 

సీయాంశావళిలో ఇది రాజకీయంగా అతి ముఖ్యమైనది. ఇండియన్ యూనియన్ 
స్వతం(త్ర సర్వంసహాధికారంగల రిపబ్లిక్గా వుంటుందనీ, దానిలో స్వపరిపాలనా (పతి 
పత్తిగల విభాగాలు రెసిడ్యుయరీ (అవశిష్టమైన) అధికారాలు కలిగి వుంటాయనీ తీర్మా 

నంలో పేర్కొన్నారు. అన్ని వర్గాల (ప్రజలకూ సాంఘిక _ ఆర్థిక = రాజకీయ (ప్రజా 

స్వామ్యం ఉంటుందనీ, అల్పసంఖ్యాక వర్ణాలకూ వెనుకబడివున్న వారికి వెనుక బడివున్న 

ప్రాంతాలకూ తగిన రక్షణలుంటాయసీ పేర్కొన్నారు. తీర్మానంమీద చర్చను 1947 
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జనవరి 20 వరకూ వాయిదా వేశారు. మున్లింలీగ్ (ప్రతినిధుల సంస్థానాల (ప్రతి 

నిధులూ రాజ్యాంగ నిర్ణయనభలో పాల్గొనేందుకు వీలుగా ఈ విధంగా చేశారు. కాని, 
లీగ్, మరింత మొండి వైఖరి అవలంబించింది. సభికు హాజరయేందుకు నిరాకరిం 
చింది. సభ మళ్ళీ జనవరి 20వ తేదీన సమావేశమై ''లక్యెల తీర్మానాన్ని” అమో 
దించింది, కార్యాచరణకు కొన్ని (ప్రధానమైన సంఘాలను నియమించింది. 

ముస్లింలీగ్ రాజ్యాంగ విర్ణయసభథభలో చేరేట్టుగాని లేవిపకీంలో కాక్కాలిక (పభుత్వం 
నుంచి వైదొలగేట్టుగావి (బ్రిటిమ (పభుత్వం చేయాలని కాం[గైసు ఇప్పుడు కోరింది. 
(టిటిమ (పభుత్వం ఈ విషయంలో వ్యవహరించకపోయినట్టయికే తాము రాజీనామా 
చేస్తామని హెచ్చరించింది. (బిటిషు (ప్రభుత్వం 1948 జూన్ నాటికి వెదొలగేందుకు 
విశ్చయించుకున్నట్టూ, అప్పటికి అధికారాన్ని అప్పగించేందుకు సంబంధించి సం(ప 

చింపులు జరషేందుకు లార్డ్ మౌంట్బాటన్ను వైస్రాయిగా పంపటోతున్నట్టు (ప్రక 

టించింది. లార్డ్ మౌంట్బాటన్ (వీటిషు (ప్రభుత్వం 1947 ఆగష్టు 15నాటికి వెదొలగు 

శుందవీ, భారతదేశాన్ని విళజిస్తారనీ (ప్రకటించారు. 

భారత స్వాతంత్ర్య చట్టము కేంద్ర శాసనసభ ముగింపు 

మౌంట్ బాటన్ పథకంలోని అంశాలను భారత స్వాతం(్ర్య బిల్లులో పొందుపరచి 

కామన్సుసకలో జూలై 4వ తేదీన (ప్రవేశపెట్టారు. జ్యూలై 18వ తేదీన ఆమో 
దించారు. భారత స్వాతం(త్య చట్టం (ప్రకారం, భారత దేశం ఆగన్లు 15వ తేదీ నుంచీ 

రెండు స్వతం(త్ర డొమినియన్లుగా ---- భారత = పాకిస్తాన్లుగా ఏర్పడుతుంది 

ఒకొక్క డొమినియన్కూ ఒక రాజ్యాంగ నిర్ణయసభ, ఏ రాజ్యాంగాన్నయినా 

రూపొందించి ఆమలుపరచేందుకు అన్ని ఆధికారాలూ కలగివుంటుంది. ఆగస్టు 14వ 

తేదీ తర్వాత శాసనసభ రాజ్యసమితి రద్దవుతాయి. ఆ తర్వాత వాటి విధులను రాజ్యాంగ 

నిర్ణయ సభ విర్వహిస్తుంది. 

స్వతం[త భారత అవతరణ 

ఆగస్టు 14వ తేదీ అర్ధ్హర్యాతి రాజ్యాంగవిర్ణయసభ (క్రొత్త ఢిల్లీలో డాక్టర్ రాజేంద్ర 
(వపాద్ అధ్యక్షతన సమావేశమైంది. త్వరలో భారతదేశానికి మొదటి (ప్రధానమండ్రి 
కాటోకున్న పండిత జవహర్లాల్ నెహ్రు చిరస్మరణీయమైన ఉపన్యాసం చేళారు. 
ఈ సందర్భపు చరిత్రాత్మక (ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తుంచుకుని నభ్యులు దేళనేవకు తమను 
కాము అంకితం చేసుకోవాలని ఉద్భోధించారు. | 
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“ఎన్నో ఎండ్లనాడు మనం విధితో ఒక ఒవ్పందం కుదుర్చుకున్నాం. దాన్ని 

నిజంగా సంపూర్ణంగా నిలబెట్టుకో వలనిన సమయంవచ్చింది. అర్థరాత్రి అయినపుడు 

(ప్రపంచమంతా నిద్రాదేవి ఒడిలో వున్నపుడు భారకాదేశం చైతన్యవంతమవుతుంది, 

స్వతం(త్రమవుతుంది. చరిత్రలో ఆతి అరుదుగా వచ్చే ఒకానొక ఘడియలో మనం 

పాతనుంచి కొ త్తలోకి అడుగుపెడతాము. ఒక తరం అంతరిస్తుంది. దీర కాలంగా 

అజీచివేయబడిన ఒక జాతి విమోచన పొందుతుంది. ఇటువంటి మహా త్తరమైన 

ఘడియలో భారతదేశానికీ భారతీయులకూ, మానవాళి అంతటికీ 'నేవచేనేందుకు 

మనలను అంకితం చేసుకుంటూ (ప్రతిజ్ఞా పూనడం విధాయకం."!ర 

ఈ శాసనసభలో స్వాఠంత్య సమరం ఫల(ప్రదమైంది. 1947 ఆగస్టు 15వ 
అ 

తేరిన స్వతంత్ర భారతావని అవతరించింది. 
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ముగింపు వాక్యాలు 

భారతదేశంలో (ప్రజా ఉద్యమం ఒత్తిడి ఎవ్కువ కావడంతో వలస అధికార్లు 
రాజ్యాంగ సవరణల రూపంలో చర్య తీసుకోవలసి వచ్చింది. భారత ప్రభుత్వంతో 
మధ్య తరగతి ప్రెతరగతి (ప్రజలకు సంబంధం వుండేట్లు చూడడం (బ్రిటిషు ప్రభుత్వ 

విధానంగా వుంటూ వచ్చింది. అదే సమయంలో దేశప్రజల కోరిక మరీ తీవ్రం 

కొకూండా, దానికీ అండగా (ప్రజాఉద్యమం పటిష్టమైన వ్యవస్థగా తయారుకాకుండా 

అరికస్లే ఉద్దేశ్యంతో కూడా (బిటిషుప్రభుత్వం తన విధానాన్ని రూపొందించుకుంది. 
దీనికిగాను (బ్రిటిషువారు, రెండు (ప్రధాన మార్గాలను అవలంబించారు. ఒకటి; భారత 

రాజకీయరంగాన్ని భూప్వాములూ ._ వాణిజ్య = (్రామికవర్గాలు '_ మఠపర్గాలు = 

యూరోపియన్ బృందాలు మొదలైన భాగాలుగా విభజిస్తూ ఎన్నికల పద్దతి నొకదాన్ని 
రూపొందించి విభజనను పటిష్టం చేశారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది, ముస్లింలకు 
(ప్రత్యేక నిమోజక వర్గాలను ఏర్పాటుచేసి రాజకీయరంగంలో మత తత్వాన్ని 

ప్రోత్సహించారు. మాంటేగు = ఛెమ్స్ఫర్స్ సంస్కరణల ద్వారా (ప్రాంతీయ ౬ 

పాధారణ నియోజకవర్గాల పద్దతిని పరిమితంగా (ప్రవేశ పెట్టినపుడు, సహాయనిరాకరణ 

ఉద్యమంవల్లా 1919 తర్వాత వామసకొల ఆందోళనవల్ల రాజకీయరంగంలోకి (ప్రవేశిం 
చివ (గ్రామప్రజలు రాజ్యాంగపరమైన చర్యలకు దూరంగా వుండేట్లు జాగ్రత్త పడ్డారు. 

రెండు ; (బ్రిటిషు అధికార్లు రాజ్యాంగసవరణలను అమలుజరిపే (ప్రతి ఘట్టంలోనూ 

జాతీయ ఉద్యమంలో (ప్రధాన భాగానికి రాజకీయ బృందాల్లో ఏదో ఒకటి దూరంగా 

వుండేట్టు కృషిచేస్తూ వచ్చారు. మితవాదులను దౌర్గన్యవాదులకు దూరంగా ఉంచడమే 
వారి ఉద్దేశ్యం. 1009 వ సంవత్సరపు సంస్కరణలముందు మాంచజేగు చేసిన కృషి. 
వైమన్సంఘాన్ని నియమించేముందు బర్కెన్ హెడ్ వైస్రాయికిచ్చిన ఆదేశాలూ, 

రెండవ (ప్రవంచయుద్దం (పారంభదళలో లిన్లిత్ గో జిన్నాతో జరిపిన సం(పదింపులూ 

దీనికి నిదర్శనాలు.! 

(బ్రీటినువారు అనుసరించిన ఈ రాజకీయ = రాజ్యాంగ స్వరూపంలో కేంద శాసన 

సళ, ప్వాతం[ష్య పోరాటంలో ఎటువంటిపా[త వహించగలదు. స్వాతం[త్య 

పోరాటంలో కేంద్ర శాసనసభ వహించిన ప్యాత్రను పరిశీలించినట్టయితే, గాంరీజీ 
భావించినటు (బిటిమ స్వామాజ్యవాదంతో సహకరించరాదన్న విధానానికి" సమితిల్లో 
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చేరడం (ప్రమాదకరమన్న సంగతి ధృఢపడింది. సమితుల్లో చేరాలన్న విధానాన్ని 
ఎంతో ఉత్సాహంతో సమర్థించిన మోతీలోల్ నెహు కూడా, శాసనసవలో స్యరాజ్యవాదుల 

బృందానికి ఎంతో విజయవంతంగా నాయకత్వం వహించినప్పటికీ, కొన్ని సంత్సరాల్లో 

ఈసంగతి గుర్తించారు. స్వాతం(త్య పోరాటం జరిపేందుకు ఆయన శాసనసభనుంచి 
బయటికి పోవలనీ వచ్చింది మాలవ్యా __ విఠల్ భాయిపటేల్, (ప్రభుత్వావికి సహాయాన్ని 

విరాకరించాలన్న దేశప్రజల ఉద్దేశాన్ని మన్నించకుండా 1680 లో కొన్ని నెలలపాటు 

శాసవనభలో ఉన్నవారుకూడా శాసనసభ స్వ(ప్రయోజనానికి ఉపయోగించుకొనే “సాధన” 
మని గుర్తించి శాననసళలో సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. 2 

భారతస్వాతం[క్య పోరాటం (వధానంగా శాసనసభ భవనాల వెలుపల జరిగింది. 

అనేక కారణాలవల్ల జాతీయ ఉద్యమంలో లొసుగులు ' ఏర్పడేనా సామాజ్యవాద విధాసా 
లను వ్యతిరేకించేందుకు శాసనసభ. ఒక వేదికగా ఉపయోగింపబడింది. అటునంటి 

నమయాల్లో. సమితిలోని (ప్రతిసకుం పా(మాజ్యవాద ౬ వ్యతిరేక చర్యలను (ప్రజల 
దృష్టికి తెచ్చేది, “ట్రిటిమవారితో సహకరించి తడ్వార స్వయంపాలన సాధించవచ్చు” 
నన్న (భ్రమకూడా శాసనసభలకు జరిగిన ఎన్నికలవల్ల తొలగిపోయింది. రెండు 

మూడూ ఆయిడూ ఆరూ శాసనసభలకు జరిగినఎన్ని కల్లో ఉదారవాదులూ రెస్పాన్నివ్కొ 
ఆసరేటర్లూ చిత్తుగా ఓడిపోవడంతో, _ (ఖిటిషువారితో సహకరించే విధానాన్ని 
భారతీయులు తిరస్కారించనట్లు స్పష్టమైంది. అయినా సంస్కరణలను శాసనసభ లోనే 
మట్టు పెట్టవచ్చునని భావించడంకూడా పొరపాటే అయింది. శాసనసభలో (ప్రభుత్వం 

ఓడిపోయినప్వుడల్లా ఆ ఇబ్బిందికర పరిస్థితినుంచి బయటపడేందుకు సంస్కరణ చట్టాల 

లోనే ఏర్పాట్లుండేవి. బడ్జెటులనూ ఆర్థిక బిల్లులనూ భారత ।బ్రిటిఘ ఒప్పందాలను అనేక ఇతర 
చర్యలమ శావనసభ చాలాసార్లు తిరస్కరించింది. ఆయితే ఈ(ప్రతివదనంల్లో ఇమిడివున్న 

విధానాన్ని అఆమలుపరచడంలో (ప్రభుత్వానికి ఏ మాత్రం ఆటంకం కలుగలేదు. 

భూలబాయి దేశాయి ఒకసారి శాసనసభలో “శాసనసభలోని భారతీయ సభ్యులు 
(వళుత్వంతో ఆంగీకరించిని సందర్భంల్లో వారిని ఉపయోగించుకున్నారు, అంగీకరించని 

సందర్భల్లో వారిని ఎందుకూ పనికిరానివారుగా జమకట్టారు" అని పేర్కొన్నారు. 3 
అంధువల్ల ళాననసభ్యులుగావుంటూ సంస్కరణలను (ప్రతిఘటించలేకపోయినారు. 

సైజ్వూర్లో అధ్యక్షోపన్యాపమిన్తూ జనహర్లాల్నెహు , “రాజ్యాంగాన్ని” 
శాసనన భలో చర్యలద్వారా మాడ్రమే మట్టు పెట్టకాలము దానికి శాననసభ వెలునల 

(న్రజాందోళన అనననరము. మన ప్యాతం(త్య సమరానికి 
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(ప్రజొబాహుళ్యావ్ని వ్యవస్టీకరించి కార్యాచరణకు పూనుకునేట్టు చేయడం చాలా ముఖ్యమని 
మనం విస్మరించరాదు” అన్నారు. ఇది అక్షరాలా నిజం. 

పరిస్థితులు ఇంత (ప్రతికూలంగా వున్నప్పటికీ కేంద్ర శాసనసభ స్వాతంత్ర్య 
సమరంలో ఎంతో (ప్రయోజనకరమైన పాాత వహించింది. రాజ్యాంగ పురోభివృద్ధి, 
వైన్యమూ, సర్వీసెస్, రైల్వేలో చేర్చుకోవడం, దేశవాళీ పరిశ్రమలకు సహాయం 
మెరుగైన సాంఘిక = కార్మిక - శాసనాలు __ మొదలైన వాటికోసం శాసనసభలోని 
భారతీయ సభ్యులు (బ్రిటిసు వారిని ఒత్తిడిపెడుతూ వచ్చారు. దమన చట్టాలను తొల 

గించే విషయమై పజాందోళన జరుపడాన్ని చాలామంది ఆమోదించకపోయినా భార 

తీయ సభ్యులందరూ ఏకాభిప్రాయంతో వున్నారు. 1828=20లో (ప్రజాభ్యదత చిల్లుమీద 
సుధీ రంగా జరిగిన చర్చ, ఈ సందర్భంలో అద్యకులైన పటేల్ అనుసరించిన విధా 

నమూ దీనికి నిదర్శనాలు. సామ్రాజ్యవాద (ప్రయోజనాల దృష్ట్యా 1పవేళ పెట్టిన 
చర్యలను (పతిఘటించడంలో భారత జాతీయ వాదులకృషి, శాసనసభల్లో జరిగిన చర్చల 

వల్ల నుస్పష్టమవుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఉక్కురక్షణ బిల్లు, కరెన్సీ బిల్లు, అట్టావా 
వాణిజ్య ఒప్పందం, భారత = (బిటిమ ఒప్పందం వీటిమీద జరిగిన చర్చలు బాగా 
ఉపకరిస్తాయి. ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం గమనార్హం. శాసనసభకు కార్మిక 
(ప్రతినిధులను (ప్రభుత్వం నామినేట్ చే నేది. ఆయినా (పేడ్ యూనియన్ హక్కులూ కార్మికు 

లకు ఓటు హక్కూ మెరుగైన పరిస్థితులు, పర్మిశమల నిర్వహణ వంటి విషయాల 
గురించి చర్చ జరిగినపుడు సభలో కార్మికుల అభిప్రాయాలు వినవచ్చేవి. 

శాసనసభలో జరిగిన పోరాటంలో ఆత సంతోషకరమైన విషయం, భారతీయ 
సభ్యులు తమ హక్కులు సౌకర్యాలకోసనూ శాసనసభ హక్కులు సౌకర్యాలకోసమూ - 
సమైక్యంగా శ క్తివంచనలేకుండా కృషిచేయడం. భారతీయులు, తమ దేశంలో ఒక 
పార్లమెంటును ఏర్పాటుచేసుకునేందుకు పరోక్షంగా (పయత్నిస్తున్నారని భారతప్రభుత్వం 
భావించినందువల్ల శాసనసభలోని భారతీయులు ఈ విషయమై అధికార పకంతో భారత 
(పళుత్వంతో (ప్రత్యేకంగా ఘర్షణ పడవలనివచ్చింది. ఈ విషయంలో అధ్యక్షలెన 
పటేల్ కొంత సాధించారు. పౌర 'న్వేచ్చకోసం ముఖ్యంగా అభిప్రాయ వ్య క్తీకరణ, 
ప్యతికలు, సమావేశాలు జరుసిడం మొదలైన వాటికి న్వేచ్చకోసం భారతీయ సభ్యులు 

నిర్విరామ పోరాటం సలిపారు. 

భారతదేశంలో (బిటిషవారు అనుసరిస్తున్న విధానాన్నీ వారి చేతలనూ భారతీయులు 
కోత తీర్మానాలూ, వాయిదా తీర్మానాలూ (స్రశ్నలు మొదలైన చర్యలద్వారా బట్టబయలు 
చేయడంలో కృతకృత్యులయ్యారు. అటువంటి సందర్భంలో భారతపభుత్వ ప్రతినిధులు 
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ఇరుకునవడేవారు. అఖిలభారత (గ్రామ పరిశ్రమలకు సంబంధించి (ప్రభుత్వం రహ 
స్యంగా సంపిన సర్క్యులర్ గురించి జరిగిన చర్చ దీనికి ఒక ఉదాహరణ. 

దేశంలోని (ప్రధాన రాజకీయ వర్గాల (పతినిధులు శాసనసభలో వున్నపుడు శాసన 
సథలో ఘర్షణ జరిగిన సందర్భంలో అతి ఉత్తమమైనవి. అంటే 1924 నుంచీ 1929 
పరకూ, 1985 నుంచీ 1989 వరకు. (1945-47 మధ్యకాలం, వ్యవధి ఎక్కువ 

లేకపోవడంతో శాసనసభ్యులు ఎక్కువ ఏమీ చేయలేకఫోవడమేకాక, ఆ సమయంలో 

సనసభ వెలుపల ముఖ్యమైన సంఘటనలు చాలా జరుగడంతో శాసనసభా కార్య 
శాకమాలు వాటి మరుగున పడ్డాయి) ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ స్వరాజ్యువాదులు 

క్రాంగెను పార్టీలో ఒక భాగం) కాంగ్రెసు పార్టీ శాసనసభలో ఏశైక పెద్దపార్టీగా 

వుండేవారు. మోతీలాల్ నెహ్రు, భూలభాయిదేశాయి, సత్యమూ ర్తి, గోవిందవల్లభపంత్ , 

అసఫలీ వంటీ గొవృ పార్టీమెంటరీ వ్యవహ ర్తలు శాసనసభలోని ఈ పార్టీలకు నాయ 
కులుగా వున్నారు. వారు నమర్దులైన వక్తలూ, (ప్రముఖ నాయకులూ మాత్రమే కొక, 
శాసనసభలో వెలువల జరుగుతున్న జాతీయ ఉద్యమంనుంచి _పేరణపొందేవారు. (ప్రజు 
లకు వారిలో వున్న విశ్వాసం అండగా వారు, (ప్రభుత్వంమీద విరుచుకుపడే వారు, 
శాననసభలోనే (ప్రభుత్వం ఓటమి పొందడంచూనీ బయట (ప్రజలు సంతోషించేవారు. 
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